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 نظرية اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي كالقانوف  القطرمالعنواف: 

 د. مراد بوضاية١تشرؼ على الرسالة: ا
مكونات نظرية اٞتوائح مع مقارنتها تتلخص فكرة ىذا البحث يف كونو يتحدث عن 

: ما مدل كجود نظرية شاملة ىذا البحث يفإشكالية مطركحة كتتمحور  بالقانوف القطرم،
للجوائح يف الفقو اإلسالمي كالقانوف القطرم تعاجل االختالالت اليت تطرأ أثناء تنفيذ العقود 

ذه اإلشكالية تقود ؟ كىأك بعضو ٤تل االلتزاـبسبب اآلفات كغَتىا، تتسبب يف تلف 
 ،كأركاهنا ،كمنها: ىل للنظرية مفهـو متكامل؟ كما ضوابطهاالباحث إىل ٣تموعة من األسئلة 

اليت تقـو عليها؟ كىل ٤تلها عاـ يصلح لعقود أخرل غَت البيوع؟ كما اآلثار اليت  ،كشركطها
البحث ٤تاكلة  تًتتب على تطبيقها؟ كما اٟتلوؿ اليت تطرحها ١تعاٞتة ىذه االختالالت؟ كىذا
 لإلجابة عن تلك األسئلة كغَتىا، كيعتمد ا١تنهج االستقرائي التحليلي ا١تقارف.

لجوائح يف الفقو اإلسالمي بالقوة القاىرة يف القانوف الوضعي بربطو لكيتميز البحث 
إبراز عمومية  معبينهما،  التوافق كاالفًتاؽعموما كالقانوف القطرم خصوصا، مع بياف أكجو 

كغَت العقود، مع تطبيقات فقهية تبُت كجو  ،ح كمشو٢تا للعقود العوضية كغَت العوضيةاٞتوائ
.  كأيضا ٘تيز البحث بذكر ٣تموعة من اٟتلوؿ للجوائح، مل تتناكؿ يف مبحث خاص. العمـو

للقوة ا١تلزمة  موافقافكخلص البحث إىل كجود توافق كبَت بُت اٞتائحة كالقوة القاىرة، كأهنما 
 ؼ الظركؼ الطارئة، فهي استثناء منها، كىو ما يشكل جوىر ىذه النظريات.للعقد، ٓتال
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 شكر وتقدير

أتوٌجو ٓتالص شكرم كامتناٍل الكبَتين إىل كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية 
ّتامعة قطر، على ما أكلتو من توفَت بيئة علمية أتاحت سبل البحث كالتحصيل، كببالغ 

ء ىيئة التدريس بقسم الدراسات العليا، كعلى رأسهم مشرؼ التقدير كالتبجيل أخٌص أعضا
على ما مٌن بو من كقتو كتوجيهو، كما أشكر أصحاب  مراد بوضايةالدكتور الرسالة 

، كإىل كل من مد يد العوف يل إل٘تاـ ىذا اٞتهد، السعادة الدكاترة ا١تناقشُت ٢تذه الرسالة
 سائالن اهلل تعاىل أف ٬تعلو مقبوالن مباركنا..
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 المقدمة
 

اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ ا١ترسلُت سيدنا ٤تمد كعلى آلو 
 كصحبو كسلم تسليما كثَتا... كبعد: 

ع بُت خَتم الدنيا فإف اهلل جل شأنو شرع لعباده شريعة ٝتحة متكاملة ٕتم
من العقود ما ٭تقق ىذه ٢تم ا١تصاحل كتدفع عنهم ا١تفاسد، فشرع ٢تم  كاآلخرة، ٖتقق

بسياج من الضوابط، حىت ال تنزلق ىذه العقود إىل نزاعات بُت د، كأحاطها ا١تقاص
كصوؿ األمور إىل ا١تنازعة أصالن، إضافة إىل رفع الغرر كالغنب ، كاٟتيلولة دكف ا١تتعاقدين

 كالظلم عن ا١تتعاملُت.
طارئة ٖتوؿ دكف ذلك، ظركؼ دث ٖتكألف العقود األصل فيها اللزـك كالوفاء، فقد 

كن كقت العقد، كالشريعة اإلسالمية قد قامت على أساس ٖتقيق يمل  ضررفتتسبب يف 
العدالة عند التطبيق العملي لعقود ا١تعامالت ا١تالية اليت تقـو على أساس الًتاضي غَت 
ا١تشتمل على الظلم كأكل أمواؿ الناس بالباطل، فهي تنظم حقوؽ العباد لتبادؿ األمواؿ 

 كا١تنافع بينهم، كحىت ال يقع ىذا الغنب أمر الشارع بوضع اٞتوائح رفعا للظلم كإقامة للعدؿ.
كنظرا ١تا قد ينشأ من اختالفات بُت ا١تتعاقدين، بعد إبراـ العقد كقبل االنتهاء من 

مل  ا١تصطلحتبعاتو، نشأ ما يسمى عند فقهاء القانوف الوضعي بنظرية القوة القاىرة، كىذا 
اإلسالمي العريق، كا٪تا ْتثوا أحكامو كفصلوا فيو القوؿ يف موضوعات شىت من  قهنايعرفو ف

،  كأ٫تها: اٞتوائح كما يتعلق هبا من أحكاـ، تشمل أبوابا شىت ،أبواب الفقو اإلسالمي
كأكثر من فصل فيو القوؿ من ا١تذاىب الفقهية السادة -، ، كاإلجارة، كغَت٫تالبيعكا

 . -من خالؿ ىذا البحثا١تالكية، كىذا ما سيتضح 
كمن ىذا ا١تنطلق كاف موضوع ْتثنا عالجا شامال ٢تذه االختالالت الواقعة بسبب 
حوادث ال ٯتكن دفعها، كبياف كيف تصدل الفقهاء لذلك من خالؿ النصوص الشرعية 
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كالقواعد ا١تقررة، حيث أبرزكا اٟتلوؿ الشافية ٢تذه االختالالت سواء كانت يف الثمار أـ يف 
 ا، كسواء كانت يف ا١تعاكضات ا١تالية أـ يف غَتىا.غَتى

ككاف من أىم ا١توضوعات الفقهية اليت استدؿ هبا الفقهاء ا١تعاصركف كشراح القانوف 
لتقرير كتأصيل نظرية الظركؼ الطارئة شرعا مسألة "كضع اٞتوائح"، فاخًتت الكتابة يف ىذا 

ٞتوائح من عدمها، خاصة كأٌف ا١توضوع؛ لبياف مدل صحة ٗتريج النظرية على مسألة ا
اٞتوائح ليست استثناء من مبدأ القوة ا١تلزمة للعقد، كإ٪تا ىي تطبيق ٢تا، كىو يتعلق عند 
القانونيُت ٔتفهـو القوة القاىرة، ال بالظرؼ الطارئ، كىذا ما سنحاكؿ إبرازه كٖتريره، إضافة 

مدل دقة تأصيل ىذه النظرية لتناكؿ آراء الفقهاء، كما ذىب إليو ا١تقنن القطرم، كلتوضيح 
 بناء على أحكاـ كضع اٞتوائح.

إذ ىو من إسهامات - كٔتا أف صياغة نظريات عامة للفقو اإلسالمي أمر مستحدث
فلم يضع الفقو  -العلماء ا١تعاصرين، الذين ٚتعوا بُت الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي

يف ذلك إ٪تا يتمشى مع صناعتو اإلسالمي يف مذىب من مذاىبو نظرية عامة للجوائح، كىو 
ا١تألوفة، ال يصوغ نظريات عامة، ك٢تذا عاجل النظرية من خالؿ مسائلها ا١تختلفة كاٞتزئيات 

 ا١تتفرعة عنها، ككضع اٟتلوؿ العملية ا١تناسبة ٢تا كلكل حالة منها على كجو التحديد. 
اإلحاطة اٞتوائح "نظرية"، فإننا من خالؿ ىذه الدراسة، سنحاكؿ  كباعتدادنا

ٔتجموع ا١تواضيع ا١تتعلقة هبا انطالقا من: مفهومها، كشركطها، كأساسها، كصوال إىل 
نتائجها كآثارىا، كذلك بناء على االجتهادات الفقهية، كالنصوص القانونية من خالؿ 

 التجربة القانونية القطرية، كرٔتا اإلشارة لبعض التجارب ا١تقارنة.
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 أسباب اختيار ا١توضوع
 إىل اختيار ىذا ا١توضوع ٣تموعة من األسباب أ٫تها: دفعٍت

 بياف أف اٞتوائح ٢تا مقومات النظرية ا١تتكاملة.-ُ
أ٫تية ا١توضوع يف معاٞتة كثَت من االختالالت الطارئة على العقود، كخاصة يف -ِ

 كقتنا ا١تعاصر؛ بسبب كثرة اٟتركب، كاٟتصارات، كاألكبئة، كغَتىا.
ائح كربطها قانونيا بالظركؼ الطارئة، مع أف ا١تتأمل مناقشة من كتب عن اٞتو -ّ

 للجوائح كأحكامها، يدرؾ أهنا ٗتتلف يف أىم مضامينها عن نظرية الظركؼ الطارئة.

 إشكالية البحث
 يهدؼ ىذا البحث لإلجابة عن السؤاؿ احملورم اآلٌب:

لقطرم؟ ما مدل ٖتقق نظرية متكاملة للجوائح يف الفقو اإلسالمي كالقانوف ا١تدٍل ا
 كما مدل صالحيتها ١تعاٞتة اختالالت العقود اليت تطرأ أثناء التنفيذ؟

 كىذا السؤاؿ تتفرع عنو ٚتلة أسئلة أ٫تها: 
 مفهـو متكامل لنظرية اٞتوائح؟د و كجما مدل -ُ
 ما أسباب اٞتوائح اليت ٗتل بالعقود؟ كما شركطها كضوابطها؟-ِ
 ؟ما عمومية ٤تل اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي-ّ
ما آثار النظرية؟ كما اٟتلوؿ اليت تطرحها ١تعاٞتة االختالالت يف العقود ا١تًتاخية -ْ

 التنفيذ؟

 فرضية البحث
 يفًتض البحث كجود نظرية للجوائح يف الفقو اإلسالمي متكاملة الشركط كاألركاف.
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 أىداؼ البحث
رية يهدؼ البحث يف زاكيتو الرئيسة إىل تقدَل رؤية فقهية متكاملة عن نظ -ُ

العقود، بسبب ظرؼ طارئ يفضي  أثناء اٞتوائح، يف معاٞتاهتا لالختالالت اليت ٖتصل يف
 إىل كقوع الغنب على أحد ا١تتعاقدين.

إبراز مركنة الفقو اإلسالمي، كأنو صاحل ١تعاٞتة كل ا١تستجدات، بإ٬تاد اٟتلوؿ   -ِ
١تعامالت باٞتوائح، مع ا١تناسبة ٢تا، كيبدك جليا يف تعمق ا١تالكية يف إٟتاؽ كثَت من ا

 توسعهم يف أسباب اٞتوائح ك٤تا٢تا.
يهدؼ البحث أيضا إىل إثبات كجود نظرية متكاملة للجوائح يف الفقو   -ّ

اإلسالمي تشمل بيع الثمار كغَتىا، كأهنا مستقلة يف مفاىيمها، متكاملة يف مضامينها، 
 عية.ذات قيمة حقوقية، تغٍت عن البحث يف موضوعات القوانُت الوض

 بياف أىم العقود اليت تتأثر هبذه اٞتوائح، كاليت ٯتكن تطبيق النظرية عليها. -ْ
إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة اليت تؤدم إىل معاٞتة اختالؿ االلتزامات العقدية على  -ٓ

 أساس العدالة كرفع الغنب.

 أ٫تية البحث:

غَتىا، بسبب تكمن أ٫تية البحث يف تتبعو لالختالالت اليت ٖتصل يف العقود ك  -ُ
 يرضي ا١تتعاقدين. -٢تذه االختالالت- حوادث طارئة؛ إل٬تاد حل عادؿ

تتجلى أ٫تيتو أيضا يف إبراز سبق الفقو اإلسالمي، يف إ٬تاد اٟتلوؿ للعقود  -ِ
ا١تتعاقدين، حادث طارئ ٬تعل االستمرار يف العقد أمرا  أحدى  يصيبا١تًتاخية، عندما 

 ا.أك جزءن  مستحيال كالِّ 
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 لبحثحدكد ا
يدرس البحث موضوع نظرية اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي كالقانوف ا١تدٍل القطرم، 
من حيث ٖتققها، كصالحيتها ١تعاٞتة االختالالت اليت تطرأ على العقود ا١تًتاخية العوضية 

 كغَت  العوضية.

 الدراسات السابقة:
يف مدكناهتم حظي موضوع اٞتوائح باىتماـ كبَت لدل الفقهاء قدٯتا، فتحدثوا عنو 

الفقهية، كناقشوا كثَتا من مسائلو، كناؿ عناية كبَتة من ا١تعاصرين، فتحدثوا عنو يف كثَت من 
دراساهتم، خاصة اليت تتعلق بنظرية الظركؼ الطارئة، كىذه الدراسات بعضها أفرد اٞتوائح 
 ببحث مستقل، يتناكؿ أحكامها، كبعضهم درسها يف إطار كوهنا نظرية، كبعضهم درسها

أساسا  ىاعد  بً دراسة ٤تاسبية، كأكثرىم تناك٢تا من خالؿ ربطها بنظرية الظركؼ الطارئة، إما 
 ىا من تطبيقاهتا.عد  ٢تا، أك بً 

ات، من خالؿ ْتوث مستقلة، عد  كسيكوف تناكيل ٢تذه الدراسات بناء على ىذه ال
 أك قانونية مقارنة باٞتوائح.

 دراسات محاسبية -1

عليها كىي: ا١تعايَت احملاسبية ١تعاٞتة اختالالت العقود يف كىي دراسة كاحدة اطلعت 
إطار نظرية كضع اٞتوائح عند ا١تالكية، للدكتور رائد نصرم ٚتيل، كقد خصو ا١تؤلف 
باٟتديث عن جزئية كاحدة كما قاؿ عن ْتثو، كىي كيفية كضع اٞتوائح بعد كقوعها عند 

 تبعة يف ذلك.ا١تالكية، كبياف مناىجهم كا١تعايَت احملاسبية ا١ت
 دراسات عن الجوائح كنظرية -2

كىي دراسة كحيدة اطلعت عليها، تناكلت اٞتوائح كنظرية مستقلة، كالدراسة ىي: 
نظرية كضع اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي، للدكتور حسُت بن سامل الذىب، كىو ْتث مقدـ 

ع نقاط، مفهـو ، كقد خصو ا١تؤلف باٟتديث عن أربّ، العدد ٖجمللة جامعة الشارقة، ٣تلد 
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كحكم اٞتوائح، كحاالت كضع اٞتوائح، كالشركط اليت تضبط مسار النظرية  ،النظرية
 التطبيقي، كاٟتلوؿ اليت تقدمها النظرية.

 .دراسات تناولت أحكام الجوائح كبحث مستقل -3

 دراسات للمتقدمُت:  -ا
البن تيمية، كضع اٞتوائح يف ا١تبايعات كالضمانات كا١تؤاجرات ٦تا ٘تس اٟتاجة إليو، 

ىػ( طبع ضمن ٣تموع الفتاكل، ٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم ِٖٕأٛتد بن عبد اٟتليم )ت 
 .ـُٓٗٗ،ىػ٣ُُْٔتمع ا١تلك فهد ، ا١تدينة النبوية، 

كحكم القبض بالتخلية، كاآلفات  ،حيث تناكؿ فيها حكم اٞتوائح كالنزاع فيها
 ار كالزركع كاإلجارة، كما يتعلق هبا من أحكاـ.السماكية كغَت السماكية، كاٞتوائح يف الثم

 دراسات للمعاصرين:
اٞتوائح كأحكامها يف الفقو اإلسالمي، سليماف بن إبراىيم الثنياف، كىي رسالة  -

ماجستَت مقدمة ٞتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، تناكؿ فيها ا١تؤلف ا١توضوع يف ثالثة أبواب، 
ؿ، عن تعريف اٞتوائح كأسباهبا كأنواعها كالشركط األكؿ تكلم عن اٞتوائح كضمو ستة فصو 

ا١تعتربة لوضعها، كجرياهنا يف كافة األمواؿ، كأدلة اعتبارىا، كالباب الثاٍل خصو ألحكاـ 
اٞتوائح، ككزعو على ستة فصوؿ، يف كضع اٞتوائح، كمقدار ما يوضع ككقتو، ك٤تل الوضع 

ث دراسة تطبيقية لبعض صور اٞتوائح كالتعويض عنها كأثرىا يف فسخ العقود، كالباب الثال
 ا١تعاصرة.

اٞتوائح عند ا١تالكية للدكتور عبد اهلل الصيفي، كىو ْتث مقدـ للمجلة األردنية  -
ـ، قسمو صاحبو إىل ََِٕ،قُِْٖيف الدراسات اإلسالمية، اجمللد الثالث العدد الثاٍل،

ركطها كعالقة اٞتوائح ستة مطالب، تناكؿ فيو ماىية اٞتائحة كطبيعتها كأدلة كضعها كش
 بالظركؼ الطارئة.

أحكاـ اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي كصلتها بنظرييت الضركرة كالظركؼ الطارئة،  -
ـ، جامعة القاىرة ََُِ،قُِِْعادؿ مبارؾ ا١تطَتات، كىو ْتث مقدـ لنيل الدكتوراه،
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ها، كشركطها، كاألمواؿ تناكلو يف أربعة أبواب؛ ماىية اٞتوائح كما يتعلق هبا، كأسباهبا، كأنواع
اليت تؤثر فيها اٞتوائح، كأحكامها، كصور من اٞتوائح يف العقود كغَتىا، كطرؽ القضاء هبا، 
كالصلة بينها كبُت الضركرة كالظركؼ الطارئة، ٍب ختمو بأمثلة تطبيقية لبعض اٞتوائح 

 ا١تعاصرة.
دراسة فقهية  كضع اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي كالقانونُت األردٍل كالكوييت: -

قانونية مقارنة، الزعيب أٛتد شحادة بشَت، عامر ٤تمود الكسواٍل، ٣تلة اٟتقوؽ الكويت، 
، تناكؿ فيو الباحثاف مسألة ضماف تلف الثمار اليت تباع على أصو٢تا ّ، العدد ٣ّٖتلد 

بعد بدك صالحها منفردة عن أصلها كبعد التخلية كقبل إمكاف اٞتذاذ، يف الفقو اإلسالمي، 
كالقانونُت األردٍل كالكوييت، فذكرا مفهـو اٞتائحة، كا٠تالؼ فيها، مع مناقشة أدلة الفريقُت 
كخلصا إىل أف  الضماف يكوف على ا١تشًتم، ٍب ٖتدثا عنها يف القانونُت اآلنفي الذكر 

 كأهنما يتوافقاف مع أحكاـ اٞتوائح.
مية ْتث مقارف، الدكتور أثر اٞتائحة على العقد يف بيع الثمار يف الشريعة اإلسال -

 .ـُٖٖٗ، ُ، العددٔمصطفى عبد اٟتميد عياد، ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية، غزة، اجمللد 
كالبحث دراسة مقارنة مع القانوف الفلسطيٍت الذم ىو باألساس مأخوذ من ٣تلة 
األحكاـ العدلية، كقسمو صاحبو إىل ثالثة فصوؿ، األكؿ خصو ١تفهـو اٞتائحة ، كميزىا 

تبو هبا،  كاعترب اٞتائحة استثناء من قاعدة العقد شريعة ا١تتعاقدين، كأهنا تنتظم مع عما يش
نظرية الظركؼ الطارئة، كتناكؿ فيو أيضا صور اٞتوائح، كأقسامها، كأساسها الشرعي، كالثاٍل 
لشركط اٞتائحة ك٤تلها كالعقود اليت ٬ترم فيها تطبيق أحكامها، كالتمسك هبا ككقتو، 

ٞتة آثار اٞتائحة، كفيو تداخل حيث تناكؿ يف اآلثار كقت كطريقة تقدير كالثالث ١تعا
 ا٠تسارة، كحدىا كعناصر تقديرىا، كختم الفصل بسلطة القاضي يف معاٞتة آثار اٞتائحة.

 ٪تاذج لدراسات تناكلت اٞتوائح بالتبع -ْ
ـ نظرية الظركؼ الطارئة كعالقتها باٞتوائح، بوكماش ٤تمد، ٣تلة اٟتقوؽ كالعلو -

 .َُاإلنسانية، جامعة اٞتلفة، اٞتزائر، العدد 
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الباحث تناكؿ فيو مفهـو الظركؼ الطارئة كاٞتوائح، مع ذكر األساس القانوٍل 
كالفقهي ٢تما، كثٌت ذلك با١تقارنة بينهما اتفاقا كاختالفا، كخلص إىل أف مبدأ اٞتوائح يصلح 

 ألف يكوف أساسا لنظرية الظركؼ الطارئة.
يف الشريعة اإلسالمية، يعيش فارسي، ْتث ملقى يف أشغاؿ اليـو  القوة القاىرة-

 الدراسي لتكرَل ٤تمد رياض، مراكش ا١تغرب.
كالبحث تناكؿ فيو مفهـو القوة القاىرة مع دراسة لألعذار كاٞتوائح كالضركرة 

لة كمقارنتها بالقوة القاىرة، كرغم أنو ادعى مقارنتها باٞتوائح موضوع ْتثنا إال أنو ذكر مسأ
 كاحدة كىي العقود ا١تلزمة للجانبُت كٞتانب كاحد، كىي يف اٟتقيقة ال تصلح للمقارنة.

منهج الفقهاء ا١تعاصرين يف تناكؿ نظرية الظركؼ الطارئة ٖتليل كنقد، الدباغ أٯتن -
 .ـَُِْ، ٕ، العدد، ِٖمصطفى حسُت، ٣تلة جامعة النجاح، فلسطُت، اجمللد 

ين يف ٗتريج نظرية الظركؼ الطارئة على مسألة تناكؿ البحث نقد منهج ا١تعاصر 
العذر يف اإلجارة كتغَت قيمة النقود كاٞتوائح، كخلص إىل عدـ كفاية منهج التخريج ىذا 
١تواجهة ا١تستجدات أك لتحقيق العدؿ يف ٣تاؿ النظرية، كما يتعلق باٞتوائح فتوصل إىل أف 

ائحة ليست استثناء من مبدأ القوة ٗتريج النظرية عليها ال يقـو على أساس صحيح، ألف اٞت
ا١تلزمة للعقد، فهي متعلقة ٔتا يسمى عند القانونيُت ٔتا يسمى بالقوة القاىرة، كأنو ٬تب 

 تأصيل النظرية باالستناد إىل طبيعة اٟتق يف الفقو اإلسالمي.  
كىناؾ دراسات كثَتة تناكلت أحكامها مفردة، أك مقارنة مع نظرية الظركؼ الطارئة، 

 أتعرض لكتب الفقهاء ا١تتقدمُت؛ ألهنم تناكلوىا كسائر األبواب الفقهية األخرل. كمل

 الدراسات السابقة إضافة البحث على
مشولية الدراسة جملموعة من ا١تباحث ا١تتعلقة باٞتوائح مل تتناكؿ يف ْتث كاحد  -ُ

 جامع.
 تقدَل مفهـو شامل كموسع للجوائح صاحل لتناكؿ ٚتيع العقود. -ِ



 

ٗ 

 ط نظرية اٞتوائح بالقوة القاىرة يف القانوف ا١تدٍل ال بالظركؼ الطارئة.رب -ّ
 بياف عمومية اٞتوائح بشكل موسع، كبياف كجو العمومية. -ْ
 ٚتع اٟتلوؿ ا١تمكنة ألثر اٞتوائح يف مبحث خاص. -ٓ

 منهجية البحث
 ا١تنهج االستقرائي: بتتبع جزئيات ا١توضوع من مظاهنا الفقهية كالقانونية. -ُ
 ا١تنهج ا١تقارف: أعملتو يف شقُت: -ِ
 يف ا١تقارنة بُت الفقو اإلسالمي كالقانوف القطرم. -ا

 يف ا١تقارنة بُت القائلُت باٞتوائح كالنافُت ٢تا. -ب
ا١تنهج التحليلي: بتحليل النصوص الفقهية ا١تتعلقة با١توضوع لنخلص إىل نتائج  -ّ

مدل مشوليتها يف معاٞتة سائر االختالالت اليت متزنة، نتوصل من خال٢تا إىل إثبات النظرية ك 
أك ا١تنفعة ا١تقصودة  ٤تل االلتزاـتكوف بسبب حوادث ال ٯتكن دفعها تفضي إىل إتالؼ 

 منو.

 خطة البحث
يشتمل ىذا البحث على ٘تهيد كفصل ٘تهيدم كثالثة فصوؿ كخا٘تة كتوصيات ٍب 

 قائمة ا١تراجع. 
ختيار البحث، كأسئلتو، كأىدافو، كأ٫تية أما التمهيد؛ فاشتمل على بياف لسبب ا

 دراسة ا١توضوع، كالدراسات السابقة، كمنهج البحث.
: انتظم يف ثالثة مباحث؛ األكؿ: مشل مفهـو نظرية اٞتوائح يف الفصل التمهيدمك 

بحث الثاٍل: تعرضت للمصطلحات الفقو اإلسالمي مع إبراز التعريف ا١تختار ٢تا، كيف ا١ت
كمفهومي القوة   ،ح سواء من حيث ا١تدلوؿ اللغوم أك االصطالحيذات الصلة  باٞتوائ

اٟتكمة القاىرة كالظركؼ الطارئة يف القانوف القطرم، كالثالث: كاف لبياف حكم اٞتوائح ك 
 ىا.عد  من كضعها مع بياف أساس 
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أسباب اٞتوائح تناكلت فيو  :الفصل األكؿ: قسمتو إىل ثالثة مباحث، فاألكؿ
كاف للشركط ا١تعتربة   :تعرضت ألنواع اٞتوائح كما يًتتب عليها، كالثالث :كأقسامها، كالثاٍل

 مع بياف أركاهنا اليت تقـو عليها. ،ٞتوائحنظرية ال
كفرعت عليو أربعة مباحث؛ األكؿ:  ،٤تل كضع اٞتوائح تناكلت فيو :الفصل الثاٍل

عن  :كالثالثعن العقود غَت العوضية،  :عن كضع اٞتوائح يف عقود ا١تعاكضات، كالثاٍل
 عن تطبيق كضعها يف بعض العقود ا١تعاصرة. :كضع اٞتوائح يف غَت العقود، كالرابع

آثار  ت فيوتناكل :فكاف عن اآلثار كاٟتلوؿ، فا١تبحث األكؿ :كأما الفصل الثالث
 اليت تعاجل تبعات اٞتوائح.كاف جملموعة من اٟتلوؿ ا١تقًتحة   :الثاٍلك اٞتوائح كتبعاهتا، 
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 يديالفصل التمه
اٞتوائح "نظرية"، فإننا من خالؿ ىذه الدراسة  عد   ١تا كاف مقصود ْتثنا التوصل إىل 

سنحاكؿ اإلحاطة ٔتجموع ا١تواضيع ا١تتعلقة هبا: انطالقا من مفهومها كشركطها كأساسها 
كصوال إىل نتائجها كآثارىا، كذلك من خالؿ االجتهادات الفقهية كالنصوص القانونية يف 

 رم.القانوف القط
كالفصل التمهيدم خصصتو لتحرير معٌت النظرية بصورة دقيقة كمتكاملة، عن طريق 

اليت ٢تا صلة  تعريفها لغة كاصطالحا، ٍب ٘تييزىا عن النظريات كاالصطالحات ا١تقاربة ٢تا، أك
بالنظرية؛ لئال تلتبس بغَتىا؛ ليخرج القارئ كالباحث بتصور دقيق كمفصل للنظرية؛ كليكوف 

 تفاصيل النظرية، كفهم متعلقاهتا. يفمقدمة للولوج ىذا الفصل 
 كىذه ىي ا١تباحث اليت يتضمنها ىذا الفصل:

 ا١تبحث األكؿ: التعريف بنظرية اٞتوائح
 ا١تبحث الثاٍل: ا١تصطلحات ذات الصلة

ا١تبحث الثالث: حكم اٞتوائح كالتأصيل الفقهي لنظرية اٞتوائح كاٟتكمة من 
 كضعها.

  



 

ُِ 

 ريف بنظرية الجوائحالمبحث األول: التع

 المطلب األول: تعريف النظرية لغة واصطالحا

 الفرع األول: النظرية لغة
ذكر ١تعٌت النظرية، كىي ا١تصدر الصناعي من   ةمل يرد يف معاجم اللغة العربية القدٯت

ظر( كالذم يقع على النيف ىذه ا١تعاجم يف مفهـو لفظة ) ككل ما ٧تده (1) كلمة )نظر(
 اإلبصار بالعُت، كالفكر كالتدبر بالقلب، كا١تقابلة كاجملاكرة.: معاف ثالث ىي

 يح يىرًجع فركعيو ًإىل معٌت كاحد كىو تىأىمُّل الشيءالنوف كالظاء كالراء أصل صح"
: الًفكري يف  ،(2)"كىميعاينتيو، نىظىٍرتي إًليو مل  :ًإذا قػيٍلتى ك  ،(3)منكتيقٌدريه كتقيسيو  الشيءكالنَّظىري

، (4)اٍحتىمىل أىف يكوف تػىفىكُّرا فيو كتدبػُّرنا بالقلب :ٍُتً، كًإذا قػيٍلتى نىظىٍرتي يف األىمريكن ًإال باٍلعى 
 .(5)قىًضيَّة تثبت بربىاف :النظريةك 

 الفرع الثاني: النظرية اصطالحا 
تعددت تعريفات النظرية الفقهية عند الفقهاء ا١تعاصرين، كتباينت يف بعض 

ىم ا١تدلوالت اليت تيكوف النظرية، أعٍت بذلك الداللة على اٞتزئيات، كاتفقت إٚتاال يف أ
واء اٞتزئيات ٖتتها، كٯتكن صياغتها بأهنا: )قاعدة كربل أك مفهـو كلي ضكانالعمـو كالكلية 

 .(6) ٖتتو موضوعات متشاهبة يف األركاف كالشركط العامة(

                                                
 

 .ٗٔ، صنظرية السياقادر كرَل، ينظر: الزنكي، ٧تم الدين ق (ُ)
 .ْْْ، صٓ، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، (ِ)
 .ُْ، صَُ، جالمحكم والمحيط األعظمابن سيده،  (ّ)
 .ُِٕ، صٓج، لسان العربابن منظور،  (ْ)
 .ِّٗ، صِ، جالمعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة(ٓ)
 .ْْ، ص امالت في الشريعة اإلسالميةالنظريات العامة للمعأبو سنة، أٛتد فهمي،  (ٔ)



 

ُّ 

سائل فقهية ٔتعٌت أهنا عبارة عن دراسة متكاملة ١توضوع يتسم بالعمـو كالشموؿ ١ت
مبثوثة يف أبواب فقهية ٕتمع بينها ركابط فقهية، ْتيث ٘تتد ىذه الدراسة إىل ما يتعلق هبذا 
ا١توضوع من بياف حقيقتو كشركطو، كأركانو، كأما ما ينبٍت عليو من أحكاـ فهو من آثاره 

 .  (1)كتطبيقاتو

 المطلب الثاني: تعريف الجائحة لغة واصطالحا 

 حة لغةالفرع األول: الجائ
من اٞتىٍوح، كىو االستئصاؿ، يقاؿ: جاحى الشيءى، ٬تيوحيو، أم:  ةاٞتائحة مشتق 

: الش ٌدة كىالنازلة العظيمة اليت حةكاٞتىٍوحة كاٞتائ العىديكُّ مالىو: أىتى عىلىٍيًو.كاٍجتاحى استأصلو، 
 . (2)ىلىكىو باٞتائحةكجاحى اهللي مىالىوي كأىجاحىو، ٔتعٌت، أم أى  ٕتتاح ا١تاؿ ًمٍن سىنىة أك فتنة.

 ،اآلفة اليت هتلك الثمار كاألمواؿ كتستأصلها، ككل مصيبة عظيمةىي  :اٞتائحة"
  .(3)"جائحة ؛كفتنة مبَتة

  للماؿ أك النفس أك غَت٫تا. ةمتلف ةمذىب شدةىي  :كيتضح أف اٞتائحة يف اللغة
ة، كالنازلة كمدارىا كلها على اإلتالؼ، كاإلىالؾ، كاالستئصاؿ، كا١تصيبة العظيم

 الشديدة.

                                                
 

عبد  ،ِّٓ، صُج ،المدخل الفقهي العامأٛتد الزرقاء،  ،َُْص النظريات الفقهية،فتحي الدريٍت،  (ُ)
 .ِٓ، صِ، عمجلة جامعة الملك عبد العزيزالوىاب أبو سليماف، "النظريات كالقواعد الفقهية"، 

األزىرم، ، 260-259، ص3ج ،كتاب العين ليل،، ا٠ت431، ص2، جلسان العربينظر ابن منظور،  (ِ)
 .88، ص5ج، تهذيب اللغة

، 113، ص1، جالمصباح المنيرالفيومي، ، 151ص، ألفاظ المقنع، المطلع على البعلي اٟتنبلي (ّ)
 .242، ص1ج الفائق في غريب الحديث واألثرالز٥تشرم، 



 

ُْ 

 الفرع الثاني: الجائحة اصطالحا
 سأكتفي بذكر اختلف العلماء يف ٖتديد مفهـو اٞتائحة الختالؼ االعتبارات لذا

 للفقهاء؛ ألف مدار باقي التعريفات عليها. فُتتعري
كلُّ ما أذىب   :ًٚتىاعي اٞتوائح: خاصة باآلفات السماكية ىاعد  بتعريف اٞتائحة -ُ

 .(1) أك بعضها بغَت ًجنايًة آدميٌ  الٌثمرةى 
التعريف قاصر على الثمار فقط، كأيضا ليس شامال للجوائح البشرية كاٞتيش 

 الغالب. 
كباعتبار ماىيتها  ، هاك٤تل اٞتائحة عمـو سبب لنظر إىلتعريف اٞتائحة با-ِ

 .(2) عد بيعوما أيٍتًلفى من معجوز عن دفعو عادة قدرنا من ٙترو أك نباتو ب :اٞتائحةكأثرىا: 
 الشرح كاحملًتزات

 " ًلمىا ". من معجوز : بياف
 .قدرا : مفعوؿ ألتلف

ألف الثمار كإف اشًتط فيها كوف  ؛طلق يف القدر ألجل أف يعم الثمار كغَتىاأك  
كإ٪تا كضعت جائحة الثمار عن ا١تشًتم ١تا  ،التالف ثلثان ، لكن البقوؿ اليشًتط فيها ذلك

 ة من حق التوفية.بقي على البائع يف الثمر 
غَت جامع؛ ألنو ٮترج غَت الثمر كالنبات، كاٞتوائح تشمل ا١تنافع ا١تقصود التعريف 

 من العقود، كأيضا مقتصر على البيوع فقط، كاٞتوائح تكوف يف العقود كيف غَت العقود.

                                                
 

 .179، ص6، جالمغني، ابن قدامة، 58، ص3، جاألم، الشافعي (ُ)
 .289، صشرح حدود ابن عرفةالرصاع،  (ِ)



 

ُٓ 

 المطلب الثالث: التعريف المختار
يكوف جامعا مانعا، مع تغيَت يف كا١تختار منها التعريف الثاٍل مع حذؼ بعض القيود، حىت 

 الصياغة. 
 ٦تا ال يستطاع دفعو. أتلفا : مالتعريف ا١تختار للجائحة

 :بياف ٤تًتزات التعريف
ٍعًييب ا١توافق للجائحة يف ما يف حكمو كالتػَّ ك ، ا١تتلىف حقيقة: يشمل أتلفا م

ذلك لو اشًتل  من ؛-العقد عليومن  ا١تقصود كىو ما مل ٭تصل- :ؿ منزلتوز  نػي ا مك  ،اٟتكم
 .شخص كرؽى توتو لييطعمىو لدكد اٟترير فيموت الٌدكد

 يشمل اٞتوائح السماكية كاألرضية ا١تعجوز عن دفعها. :٦تا ال يستطاع دفعو
أقيد التعريف بالعقد؛ ألف اٞتوائح تكوف يف العقود كيف غَتىا كالزكاة، مل تنويو: 

 شمل غَت٫تا.كأيضا مل أذكر الثمر أك الزرع؛ ألف ٤تل اٞتائحة ي

 المطلب الرابع: تعريف وضع الجوائح
يف ا١تطلب السابق ذكرنا تعريف اٞتائحة، كلكن ألف ا١تقصود من اٞتائحة ىو 

 كضعها، سنردؼ ذلك ببياف ماىية كضعها.

 الفرع األول: الوضع لغة
 . (1)"كحط و الواك كالضاد كالعُت أصل كاحد يدؿ على ا٠تفض للشيء" الوضع لغة: 

 ثاني: وضع الجوائح اصطالحاالفرع ال
 إسقاط ا١تصاب باٞتائحة. كضع اٞتوائح: 

                                                
 

 .ُُٕ، صٔج، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (ُ)



 

ُٔ 

على البائع بالثمن أك يرجع ا١تشًتم سواء كاف ا١تصاب يف العقود كالبيع مثال؛ فإف 
، أك يف غَت العقود كالزكاة مثال، فإف ا١تتلف يسقط من الزكاة على ببعضو حسب التالف

 خالؼ يف ذلك.

 أمثلة للجوائح: مسألة
 غرض من ذكرىا التمثيل ال التحديد، زيادة يف توضيح معٌت اٞتائحة.كال

الثلج كالربىد كا١تطر ا١تضر كالغرؽ بالسيل كاٞتليد كالقحط منها  اآلفات السماكية:
 .كالنار مـوكالغبار ا١تفسد كالريح كىو السَّ 

 .كالطَت الغالب كاٞتراد  اٟتيوانات:
 لص اجملهوؿ.كال أك غَت ا١تنضبط، غالباٞتيش ال البشر:

ش ساـ كىو مثل الًعفاء، كاٞتىرٍ س الثمرة مع تغَت لوهنا، كالقً بٍ فاء كىو يػي العً  األمراض:
رمى ا١تاء يف  :الشٍَّمرىخة كىوباف كىو متساقط الثمرة، ك وٍ ، كالشَّ داف الثمرةكىو ٜتىى  أف ال ٬تى

  .(1)كال ييطٌيب ٙترناكال ييرٌطب  ،الٌشماريخ
تعترب من  (كالطَت الغالب كاٞتراد) ألمراض كاٟتيواناتكالتقسيم للتقريب، كإال فا

 ؛ ألهنا ال ٯتكن معها تضمُت أحد، كألهنا ليست من فعل اآلدميُت.اآلفات السماكية

 تعريف نظرية الجوائحالمطلب الخامس: 
 النظرية كاٞتوائح، ٯتكن ا٠تركج بتعريف تركييب لنظرية اٞتوائح. من خالؿ مفهوميٍ 

٣تموعة القواعد كاألحكاـ اليت تعاجل اآلثار الضارة الالحقة : ىي نظرية اٞتوائح
أك ا١تنفعة ا١تقصودة منو يف أثناء  ا١تليتزـى بوالنإتة عن تلف   بعقد أك غَته،ٍُت مى تزً ا١تلي بأحد 
 التنفيذ.

                                                
 

 .َُّ-َّٗ، صٓجشرح مختصر خليل، ا٠ترشي، ؛ َٕٓ، صْجمواىب الجليل، اٟتطاب،  ينظر: (ُ)



 

ُٕ 

  



 

ُٖ 

 المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة

 المطلب األول: من حيث المدلول اللغوي 

 فةاآلتعريف الفرع األول: 
من أىكىؼ، كاآلفة: العاىة، كىي: عىرىضه ميٍفًسده ًلما أصاب من شيء، كقد  اآلفة:

، دخلت عليهم آفةالزرعي  يفى إً    .(1)، أم أصابتو آفة، كآؼ القـو
اآلفة أعم من اٞتائحة من حيث احملل؛ فهي قد تصيب عالقة اٞتائحة باآلفة: 

ًمٍن جهًة السبب فقد تكوفي بأمر ٝتاكم  كاٞتائحة أىعمُّ  الزرع، كقد تصيب اإلنساف كاٞتنوف.
 .( 2)أك فعل آدمي كاٞتيش، كاآلفة ال تكوف إال بأمر ٝتاكم

 التلفتعريف الثاني:  فرعال 
 .(3)التلف: ا٢تالؾي كالعىطبي يف كل  شيء 

 4)اٞتائحة أخص من التلف؛ لكوهنا سببا من أسباب الٌتلف بالتلف: عالقة اٞتائحة

). 

 الهالكف تعريالفرع الثالث: 
، كاٍستػىٍهلىك ا١تاؿ: أنفىقو   ا٢تالؾ:ا٢تاء كالالـ كالكاؼ يدؿ على كىٍسرو كسيقوطو

 .(5)كأٍنفدىه

                                                
 

 .ُٔ، صٗجلسان العرب، ينظر: ابن منظور،  (ُ)
 .ٖٔ، صُٓ، جالموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  ( ِ)
 .ُٖص ،ٗج لسان العرب،: ابن منظور، ينظر (ّ)
 .ٖٔص، ُٓ، جالموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  ( ْ)
 .ٖٓٗ، صُ، جالقاموس المحيط، الفَتكزآبادم، ِٔ، صٔ، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (ٓ)
 



 

ُٗ 

من أسباب  اا٢تالؾ أعم من اٞتائحة؛ لكوف اٞتائحة سببعالقة اٞتائحة  با٢تالؾ: 
 ا٢تالؾ.

 المطلب الثاني: من حيث المدلول االصطالحي

ة اٞتوائح( بنظريات كاصطالحات أخرل مشاهبة بالنظر لكثرة متعلقات النظرية )نظري
 أك مقاربة ٢تا، فمن ا١تهم فصل معٌت النظرية الدقيق عن غَتىا، كٖترير معناىا ا١تنضبط؛ لئال

كقد ٚتعت ىنا ما لو صلة بالنظرية، ٍب قمت ببياف ، تلتبس بنظريات أك اصطالحات أخرل
 الفركؽ ا١تعتربة بينها.

 قاىرة والحادث الفجائياألول: تعريف القوة ال فرعال
القطرم مل ٯتيز بينهما من  ا١تقننأف  كذلككقد ٚتعت بينهما يف مطلب كاحد، 

حيث ترتب اآلثار، كال خص أحد٫تا ٔتدلوؿ معُت، كما سيتضح ذلك من خالؿ ا١تواد اليت 
 .سيتم تناك٢تا

 ا١تسألة األكىل: تعريف القوة القاىرة لغة
م خالؼ الضعيف، كأصل ذلك من القيوىل كىي ، كالقو موً من قى : أكال: القوة لغة

ذ من قيول خً ه، أي رُّ ق ٦تيى لٍ ا٠تى  رً شديد القيوىل، أم: شديد أسٍ ، كرجل ٚتع قوة من قػيوىل اٟتبل
. كالقيٌوةي )طاقة من طاقات( اٟتبل، كاٞتميع: القيوىل. كقد )ككل قوة من قول اٟتبل ًمرَّة( اٟتبل

 .(1)أىم غىلىٍبتيو :تيوقىًومى الرَّجيلي كقاكىيٍػتيو فػىقىوىيػٍ 
. يقاؿ: القاؼ كا٢تاء كالراء كلمة صحيحة تىدٌؿ على غىلىبىةو كىعي : ثانيا: القاىرة لغة ليوٍّ

. كىأيٍقًهرى الرَّ  قػىهىرىه يٍقهىريه : اٍلغىاًلبي  .(2)ؿُّ فيهاجيلي، إذا صييػ رى يف حىاؿو ييذقػىٍهرنا. كاٍلقىاًىري

                                                
 

، ، األزىرمِّٔ، صٓج، كتاب العينا٠تليل،  ،ّٕ، صٓ، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  ينظر: (ُ)
 .َِٕ، صُٓجلسان العرب، ، ابن منظور، ِْٕ، صٗ، جتهذيب اللغة

 .ّٓ، صٓ، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (ِ)



 

َِ 

: الغىلىبىةي، كاألخذ من فو  : شا٥ًتىةه عالًيىةه. كالقاًىرىةي من كل  شىٍيءو: ىي القىٍهري ؽ، كرجاؿ قىواًىره
 . (1)أن أك عدٌكان فقد عال كاعتاله كاستعلى عليوالباًدرىةي، ككل من قهر امرى 

ة لو إىل حاؿ ىي القوة القاىرة: ثالثا:  الطاقة الغالبة للشيء، ا١تعتلية عليو، ا١تصَت 
 أخرل.

 ٟتادث ا١تفاجئ لغةا١تسألة الثانية: تعريف ا
يث: نقيضي دديث حيديكثان كحىداثةن، كاٟتحىدىثى الشيءي ٭تى من : أكال: اٟتادث لغة

 . القدَل
ثىو اهللي فىحىدىث: كوفي شيءو ملكاٟتيديكث ثافي ال يكن. كأىٍحدى دَّىر . كحىدىثى أىمره أىم كىقىع، كحىدى

اٟتىدىثي . ك أحداثيو، كاحدىا حىدىث لكذديث منو، كاحديىا حادث؛ ككا ٭تى كحىوادثيو: نػيوىبيو، كم
ًشٍبوي النٌازلة :ًمن أحداث الٌدىر

(2). 
 فىجأىه، بالكسر كالٌنصب، ىىجىم عليو منري ك من فجأ فىًجئىو األىم :ثانيا: الفجائي لغة

  .(3)تىقدُّـ سبب تةن من غَتيىشعير بو، كقيل: إذا جاءه بىغ أىف غَت
 هجيم بغتة من غَت تقدُّـ سبب.اٟتادث ا١تفاجئ: أمر مل يكن، كيثالثا: 

 لقوة القاىرة كاٟتادث الفجائي.اا١تسألة الثالثة: تعريف 
كأردفها بتعريف للقوة سأذكر ا١تواد اليت أشارت للقوة القاىرة كاٟتادث ا١تفاجئ، 

  القاىرة كاٟتادث ا١تفاجئ.
 ُٕٖ ا١تادة

                                                
 

  .َٗ، صُٓجلسان العرب، ابن منظور،  ،ِْٕ، صِجكتاب العين، ينظر: ا٠تليل  (ُ)
 كما بعدىا. ُُّ، صِجلسان العرب، ينظر: ابن منظور،  (ِ)
 .َُِ، صُ، جان العربلسينظر: ابن منظور،  (ّ)
 



 

ُِ 

 لسبب مستحيالن  االلتزاـ تنفيذ أصبح إذا كاحد، ٞتانب ا١تلزمة العقود يف -ُ
 .نفسو تلقاء من العقد انفسخ فيو، للمدين يد ال أجنيب

 من بقي فيما بالعقد يتمسك أف للدائن جاز جزئية، االستحالة كانت  فإف -ِ
 .التنفيذ ٦تكن االلتزاـ

إذا ىلك الشيء أك تلف بسبب حادث مفاجئ أك قوة قاىرة قبل  :َٗٔا١تادة 
جر ا١تتفق عليو كال بقيمة ا١تواد اليت تسليمو لرب العمل، فليس للمقاكؿ أف يطالب باأل

 .قدمها، ما مل يكن رب العمل كقت ا٢تالؾ أك التلف ٥تالن بالتزامو بتسلم العمل
تعليق: القوة القاىرة على ىذا، ىي صورة من صور السبب األجنيب، الذم ينفي 

 عالقة السببية بُت فعل ا١تدين كالضرر الذم ٟتق با١تضركر. 
م مل يعرؼ القوة القاىرة سأذكر التعريف الذم اختاره أصحاب كألف القانوف القطر 

 النظرية العامة لاللتزامات يف شرحهم للقانوف القطرم. 
القوة القاىرة كاٟتادث ا١تفاجئ، ىي أٝتاء ١تسمى كاحد، يقصد هبا: كقائع تعريف 

 .(ُ)يستحيل دفعها كما يستحيل توقعها

 الحادث الفجائي في القانون القطريالفرع الثاني: الفرق بين القوة القاىرة و 
كعلى القوؿ بأهنما تتمايزاف، فإف أ٫تية التمييز بينهما تبدك يف حالة ا١تسؤكلية القائمة 

 على أسػاس الضرر، ففي مثل ىذه اٟتالة القوة القاىرة كحدىا تعفي من ا١تسؤكلية.
التايل ال يعفي كأما اٟتادث ا١تفاجئ فال ينفي عالقة السببية بُت الفعل كالضرر، كب 

 من ا١تسؤكلية.

                                                
 

 .ِّٖ، صُ، جالنظرية العامة لاللتزامات٧تيدة، علي، كالبيات، ٤تمد حاًب، (ُ)



 

ِِ 

كأما ، كوقوع زلزاؿ أك ثورة بركاف  ،كأيضا القوة القاىرة تتمثل يف حادث خارجي
، (1)كانفجار مرجل أك انفجار خزاف كقود  ،اٟتادث الفجائي فهو حادث يأٌب من الداخل

 (.2)كلكن ىذا التفريق ال تقوؿ بو ٚتهرة الفقهاء، كال يقـو على أساس صحيح
القطرم مل ينف عن اٟتادث  ا١تقننمن خالؿ النصوص السابقة، يتبُت أف  تعليق:

ا١تفاجئ عالقة السببية بُت الفعل كالضرر، كاعترب٫تا على حد سواء؛ من حيث ترتب 
 .َٗٔكما يف ا١تادة   كعدمها  ا١تسؤكلية

 الثالث: تعريف الظروف الطارئة الفرع

 ا١تسألة األكىل: الظركؼ الطارئة لغة 
ٚتع ظرؼ، كالظرؼ ًكعاءي كل شىٍيء، حىىتَّ ًإف اإلبريق ظرؼ ١تا : ركؼ لغةأكال: الظ

 .(3)ًفيوً 
ا: أتاىم من مكاف، أك طلع كطيريكءن  اٍرءن طىرىأى على القـو يىٍطرىأي طى  :ثانيا: الطارئة لغة

علموا، عليهم من بلد آخر، أك خرج عليهم ًمن مكاف بعيدو فىجاءةن، أك أتاىم من غَت أف ي
 .(4)كىم الطُّرَّاءي كالطُّرىآء ،عليهم من فىٍجوة أىك خىرج

 األمور ا١تباغتة اليت تأٌب فجأة فتيحيط بالشيء. :الظركؼ الطارئةثالثا: 

 لظركؼ الطارئةاا١تسألة الثانية: تعريف 
 يف القانوف القطرم. ٢تاقبل تعريف الظركؼ الطارئة نستعرض ا١تواد اليت أشارت 

                                                
 

 .ِّٖ، صُ، جالنظرية العامة لاللتزامات٧تيدة، علي، كالبيات، ٤تمد حاًب، (ُ)
 .ٕٕٖ، صُجالوسيط، ، السنهورمينظر:  (ِ)
 .ِِٗ، صٗ، جالعربلسان ، ابن منظور، ِٖٔ، صُْ، جتهذيب اللغةاألزىرم،  (ّ)
 .ُُْ، ص ُ، جلسان العربابن منظور،  (ْ)



 

ِّ 

 توقعها الوسع يف يكن مل عامة استثنائية حوادث تطرأ إذا ذلك كمع :ُُٕ ا١تادة
 مرىقان  صار مستحيالن، يصبح مل كإف التعاقدم، االلتزاـ تنفيذ أف حدكثها على كترتب

 مصلحة بُت ا١توازنة كبعد للظركؼ تبعان  للقاضي جاز فادحة، ٓتسارة يهدده ْتيث للمدين،
 .ذلك خالؼ على اتفاؽ كل  باطالن  يقعك  ا١تعقوؿ، اٟتد إىل ا١ترىق االلتزاـ يرد أف الطرفُت،

كألف القانوف القطرم مل يذكر للظركؼ الطارئة تعريفا خاصا كإ٪تا ذكر قيودىا، 
 سنذكر تعريفا من خارج القانوف القطرم.

الظركؼ الطارئة: ٣تموعة القواعد كاألحكاـ اليت تعاجل اآلثار الضارة الالحقة تعريف 
 .(1)ركؼ اليت ًب بناء العقد يف ظلهابأحد العاقدين النإتة عن تغَت الظ

أف يتعهد ميور د بتوريد سلعة بسعر معُت، كلكن حصوؿ ظركؼ طارئة أدت  مثا٢تا:
إىل ارتفاع سعرىا ارتفاعا غَت مألوؼ كال متوقع، فجعلت تنفيذ العقد مرىقا، كالنظرية 

ور د تنفيذ تقتضي أف يتدخل القاضي فيوزع تبعة اٟتادث بُت ا١تتعاقدين، حىت يطيق ا١ت
 التزامو.

 المطلب الثالث: الصلة بين الجوائح والقوة القاىرة والظروف الطارئة.
يتضح من التعريفات السابقة كجود أكجو اتفاؽ كاختالؼ بينها، كٯتكن صياغتها يف 

 النقاط التالية.

 الفرع األول: أوجو االتفاق
 .(2)تتفق يف ٣تاؿ تطبيقها كىي العقود ا١تًتاخية التنفيذ -ا

                                                
 

٤تمد، خالد منصور، "تغَت قيمة النقود كتأثر ذلك بنظرية الظركؼ الطارئة يف الفقو اإلسالمي ا١تقارف"،  (ُ)
 .ُّٓ، ص مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون

مجلة يف تناكؿ نظرية الظركؼ الطارئة"، ينظر: الدباغ، أٯتن مصطفى حسُت، "منهج الفقهاء ا١تعاصرين  (ِ)
 .ُٕٔٔ، صجامعة النجاح للعلوم اإلنسانية



 

ِْ 

تلتقي من حيث الشكل، فهي متشاهبة من حيث أف الظرؼ يقع بعد إبراـ -ب
 .(1)العقد كأثناء التنفيذ، يؤدم إىل إحداث ضرر بأحد ا١تتعاقدين

سبب اٞتوائح بقد تتفق من حيث النشأة، فاٟتادث فيها قد يكوف مشًتكا، فهو -ج
وقوع الزلزاؿ مثال، فهو كالقوة القاىرة كالظركؼ الطارئة، لكن تفًتؽ من حيث األثر، ك

تشًتؾ فيو اٞتائحة كالقوة القاىرة كالظركؼ الطارئة، لكن األثر ٮتتلف، ففي الظركؼ 
الطارئة يؤدم أحيانا إىل اإلرىاؽ يف التنفيذ، كبالتايل تعديل العقد، كيف اٞتائحة كالقوة 

 . (2)القاىرة يفضي إىل استحالة التنفيذ، كبالتايل انفساخ العقد
 .(3)حيث استحالة الدفع، فاألمر الطارئ يف كل منها ال ٯتكن دفعو تتفق من-د

 الفرع الثاني: أوجو االختالف
، متعذرااٞتوائح كالقوة القاىرة تتعلقاف ٔتحل العقد فتهلكو، كٕتعل تنفيذ االلتزاـ -ا

ٓتالؼ الظركؼ الطارئة، تتعلق بظركؼ ٖتيط بالعقد، دكف أف ٘تس ٤تلو بشكل مباشر، 
 .(4)نفيذه مرىقا ال مستحيالكىي ٕتعل ت

كيًتتب على ىذا الفرؽ يف الشركط فرؽ يف األثر؛ إذ اٞتائحة كالقوة القاىرة ٕتعالف 
أما الظرؼ الطارئ فال ينقضي معو  االلتزاـ ينقضي، فال يتحمل ا١تدين تبعة عدـ تنفيذه.

 .(1)الطارئااللتزاـ، بل يرده إىل اٟتد ا١تعقوؿ، برفع األثر ا١ترىق الذم سببو الظرؼ 

                                                
 

المجلة األردنية في ينظر: بٍت أٛتد، خالد علي سليماف، "الفرؽ بُت القوة القاىرة كالظركؼ الطارئة"،  (ُ)
 .ُْٕ، ص الدراسات اإلسالمية

 مصدر سابق.(ِ)
كنظرية  اٞتائحة عبد اهلل ٤تمد، "أكجو التشابو بُت مبدأ الشيخ، إدريس،ك ، ُٕٓصينظر: مصدر سابق،  (ّ)

، ص مجلة العدلـ"، ُْٖٗالظركؼ الطارئة على ضوء الفقو اإلسالمي كقانوف ا١تعامالت ا١تدنية لسنة 
ِٖٖ. 

مجلة ينظر: الدباغ، أٯتن مصطفى حسُت، "منهج الفقهاء ا١تعاصرين يف تناكؿ نظرية الظركؼ الطارئة"،  (ْ)
 .ُٕٖٔ، صح للعلوم اإلنسانيةجامعة النجا 



 

ِٓ 

الظرؼ الطارئ، ٓتالؼ اٞتائحة كالقوة القاىرة؛ فإهنما ال  عد  اشًتاط العمـو يف -ب
 .(2)يشًتطاف ذلك لتطبيقها

يف اٞتوائح كالظركؼ الطارئة ال ٬توز للطرفُت ا١تتعاقدين االتفاؽ على أف يتحمل -ج
 .(3)التفاؽ على ذلك(، أما يف القوة القاىرة فيجوز ااٞتوائح تبعة )على خالؼ يفالا١تدين 

الظركؼ الطارئة استثناء من مبدأ القوة ا١تلزمة للعقد، أما اٞتوائح كالقوة القاىرة -د
الطارئة  لقوة ا١تلزمة للعقد كال مستثٌت منها، كىو ما يبعد ٗتريج الظركؼل ليست ٥تالفةفهي 

 .(4) على اٞتوائح
تلقائيا، كيف الظرؼ  اٞتزاء يف اٞتائحة كالقوة القاىرة يكوف بانفساخ العقد-ق

 . (5)ُُٕالطارئ يكوف بالتعديل يف االلتزاـ كما نصت عليو ا١تادة 
الظركؼ الطارئة ال بد أف يكوف الظرؼ غَت متوقع، كأما اٞتائحة فال يشًتط  -ك

 القطرم ذلك. ا١تقننفيها التوقع، ككذلك يف القوة القاىرة فلم يشًتط 
حة كالقوة القاىرة تتشاهباف يف أىم العناصر يتضح من ىذه ا١تقارنة أف اٞتائ اٟتاصل:
اف لقاعدة القوة ا١تلزمة تكاستحالة تنفيذ العقد، كأهنما موافق ،٤تل االلتزاـكىي: إتالؼ 

 للعقد.
، كإف اختلفكما أهنما ت  ا يف بعض اٞتزئيات كما سيأٌب.تتفقاف يف ا١تفهـو

                                                
 

 مصدر سابق. (ُ)
المجلة بٍت أٛتد، خالد علي سليماف، "الفرؽ بُت القوة القاىرة كالظركؼ الطارئة"، ينظر:  (ِ)

 .ُٕٔ، ص األردنية في الدراسات اإلسالمية
 .ُٕٓمصدر سابق، ص (ّ)
مجلة نظرية الظركؼ الطارئة"،  ينظر: الدباغ، أٯتن مصطفى حسُت، "منهج الفقهاء ا١تعاصرين يف تناكؿ (ْ)

 . ُٕٖٔ، صجامعة النجاح للعلوم اإلنسانية
 .  مصدر سابقينظر:  (ٓ)



 

ِٔ 

: ِّٖنص يف الفصل ك٦تا يؤكد ذلك تعريف القانوف التونسي للقوة القاىرة، فقد 
القوة القاىرة اليت ال يتيسر معها الوفاء بالعقود ىي: كل ما ال يستطيع اإلنساف دفعو  
كاٟتوادث الطبيعية من فيضاف ماء. كقلة أمطار. كزكابع، كحريق، كجراد، أك كغزك أجنيب، 

 أك فعل األمَت.
ئح بالقوة القاىرة ، ٦تا يعٍت ربط اٞتوا(1)كىو يتفق ٘تاما مع بعض التعريفات الفقهية

 ال بالظركؼ الطارئة.
 قد يتساءؿ سائل: أليست اٟتوادث الطبيعية ظركفا طارئة؟ تنبيو:

 اف:عد  ف اٟتوادث الطبيعية ٢تا إاٞتواب: 
 إذا تسببت اٟتوادث الطبيعية يف استحالة تنفيذ العقد كانت قوة قاىرة.-ُ
 كإذا جعلت تنفيذ العقد مرىقا كانت ظركفا طارئة.-ِ

والتأصيل الفقهي لنظرية  هاحكمو  الجوائح الحكمة من وضعبحث الثالث: الم
 الجوائح.

 : الحكمة من وضع الجوائحاألولالمطلب 
لو بعت من أخيك ٙترنا »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،جابر بن عبد اهلل عن

  (2)«؟مب تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق ،فال ٭تل لك أف تأخذ منو شيئنا ،فأصابتو جائحةه 
 ذا اٟتديث الشريف تتجلى لنا اٟتكمة من كضع اٞتائحة عن ا١تشًتم.من ى

                                                
 

  .ّْٔ، صٔ، جمواىب الجليل. اٟتطاب، وال ييستطاع دفعا م: للجوائح تعريف خليل ا١تالكي(ُ)
 (.ُْٓٓ، رقم)َُُٗ، صّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، ج  صحيحو،أخرجو مسلم يف  (ِ)



 

ِٕ 

األحقاد من  كيزيل، همانع ا١تنازعات بينٯت إف ٖتديد الوضع عن أحد ا١تتعاقدين،-ُ
، كلو مل توضع لوقع الناس يف حرج يف ٢تما لب ا١تصاحل٬تك  اعنهم درأ ا١تفاسدي، ك اقلوهبم

 معامالهتم.
١تاؿ الغَت بغَت  ى أف عدـ كضع اٞتائحة ىو أخذه ىذا اٟتديث الشريف ينص عل-ِ

مب » :بُت علة ذلك بقولو ملسو هيلع هللا ىلصحق، كأخذ ا١تاؿ بغَت حق ىو عُت الظلم، كذلك أف النيب 
عن  بُت ذلك، دؿ على أف الظلم ٬تب رفعو ملسو هيلع هللا ىلص، فكوف النيب «تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق

 ا١تتضرر.
ا٠تسائر ما يرىقو، دفع الغنب كالضرر عن ا١تشًتم، كلوال كضعها لتكلف من -ّ

 كقد يتسبب يف إفالسو يف أمر ال يد لو فيو.

 : حكم وضع الجوائحالثانيالمطلب 
٤تل االلتزاـ زع بُت الفقهاء فيمن يتحمل تبعة ىالؾ انتاٞتوائح من ا١تواضيع اليت كقع فيها ال

فيو  كسنشرع، كىذا ا١تطلب يعاجل ا١تسائل اليت كقع فيها النزاع من ا١تتفق عليها، بسببها
 بتحرير ٤تل النزاع.

 الفرع األول: تحرير محل النزاع
الؼ، كسنذكر ا٠تكقع فيها  بعضهاىناؾ صور من اٞتوائح مل ٮتتلف فيها الفقهاء، ك  

 الصور اليت اتفق عليها الفقهاء، حىت ٩ترجها من ٤تل النزاع، ٍب ٨ترر ٤تل ا٠تالؼ.
 مسألة: الصور اليت اتفق عليها الفقهاء 

ا١تشًتم، كمنها  ئحة من ضماف يت اتفق عليها الفقهاء ما تكوف فيو اٞتامن الصور ال 
 .كوف من ضماف البائعتما 

 كضماف اٞتائحة فيها من ا١تشًتم. الصور اليت اتفق عليها الفقهاءأكال: 



 

ِٖ 

اٞتائحة من تكوف يف بيع الثمار بعد بدك الصالح، كتأخَت ا١تشًتم اٞتذاذ، -ُ
 .(1)ضماف ا١تشًتم

 الثمار إذا بيعت مع أصو٢تا، ككاف التلف بعد ؛ًتم بال خالؼيضمن ا١تش-ِ
 .(2)التخلية

فالضماف  ،كأصابتها اٞتائحة ،إذا طابت الثمار ببلوغها اٟتد الذم اشًتيت لو-ّ
 .(3)على ا١تشًتم؛ لفوات ٤تل الرخصة

يضمن مشًتم الثمار قبل بدك الصالح بشرط القطع، إذا أمكنو القطع كأخره؛ -ْ
ف بالتفريط، ٓتالؼ ىالؾ الثمار قبل إمكاف القطع، فهي من ضماف لى ب يف التػَّ ألنو ا١تتسب  

 .(4)البائع
 كضماف اٞتائحة فيها من البائع. الصور اليت اتفق عليها الفقهاءثانيا: 

إذا كانت اٞتائحة بتقصَت من البائع يف اٟتفظ أك السقي أك يف شيء من -ُ
 .(5)ال شيء على ا١تشًتمفهي من ضمانو، ك  -عرفا أك شرطا–كاجباتو 

 .(6)باٞتائحة قبل التخلية ا١تتلىفى  ؛يضمن البائع باالتفاؽ-ِ

                                                
 

، ُٖٔ، صّج حاشية الدسوقي،، الدسوقي، َِّ-َِِ، صّج، بداية المجتهدينظر: ابن رشد،  (ُ)
 .َُٔ، صٓجنهاية المطلب ، اٞتويٍت، ّْٕ، صٓ، جالحاوي الكبيرا١تاكردم، 

ٍرداكم، ِْٔ-ُْٔص ج،ٔ، التاج واإلكليل ، ا١تواؽ،ٔٔٓص ،ّجروضة الطالبين  النوكم،ينظر:  (ِ)
ى
، ا١ت

 .ُّْٔص ،ّجالتنبيهات، ، القاضي عياض، َُِص ،ُِجاإلنصاف، 
 .ُٖٔص ،ّجالشرح الكبير ينظر: الدردير،  (ّ)
 .ٕٕص ،ٓ، جاإلنصافداكم، ، ا١تر َُٖص ،ٔج، المغنيابن قدامة، ينظر:  (ْ)
، َُج ،المنهاج شرح صحيح مسلم، النوكم، ّٗٓ، صِ، جالمقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  (ٓ)

 .ُِٕص
ٍرداك  (ٔ)

ى
، ُِٕص ،َُجالمنهاج شرح صحيح مسلم ، النوكم، ٕٓص ،ٓ، جاإلنصافم، ينظر: ا١ت
 .ُّّٕص ،ٕ، جالتجريد القدكرم،



 

ِٗ 

  الفرع الثاني: محل الخالف بين العلماء في الجائحة:
إذا بيعت الثمرة بعد بدك صالحها، منفردة عن أصلها، كبعد التخلية بُت - اختلفوا

من  -ة بتقصَت من أحد العاقديناٞتائح ا١تشًتم كالثمرة، كقبل إمكاف اٞتذاذ، كمل تكن
 حيث كجوب كضع اٞتائحة كعدمها )بغض النظر عن مقدارىا( على قولُت: 

كهبذا قاؿ أكثر أىل ا١تدينة؛ منهم كجوب كضع اٞتائحة عن ا١تشًتم،  :القوؿ األكؿ
، كبو (4)، كٚتاعة من أىل اٟتديث(3)، كأبو عبيد(2)، كمالك(1)٭تِت بن سعيد األنصارم

، كعمر بن عبد (7)كىو مركم عن علي بن أيب طالب، (6)كأٛتد (5)ي يف القدَلقاؿ الشافع
 :يأٌبكاستدلوا ٔتا  .(8)العزيز

 أكال: السنة النبوية
لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٙتىىرنا، : »ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قاؿ رسوؿي اهلل عن جابر بن عبد اهلل  -ُ

لُّ لىكى أىٍف تىأٍ   .(9)«خيذى ًمٍنوي شىٍيئنا، مًبى تىٍأخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍَتً حىقٍّ فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه، فىالى ٭تًى
فيو دليل كاضح على كجوب إسقاط ما أجيح من الثمرة عن ا١تشًتم،  كجو الداللة:

كذلك بداللة اٟتديث ٔتنطوقو على أنو ال ٭تل أخًذ شيءو من ماؿ ا١تشًتم، ككصف األخذ 
 .(10)ستفهاـ اإلنكارمبأنو بغَت حق، مع تأكيد ذلك بصيغة اال

                                                
 

 .(ِّْٕ، رقم)ِٕٕص ،ّ، كتاب البيوع، باب يف تفسَت اٞتائحة، جالسننأخرجو أبو داكد يف  (ُ)
 .ُِٖ، ُِٔص ،ِكتاب البيوع، باب اٞتائحة يف بيع الٌثمار كالزرع، جالموطأ، مالك، (ِ)
 .َِّص ،ٔجشرح صحيح البخاري، ابن بطاؿ،  (ّ)
 .ِٗص ،ٔجاإلشراف ابن ا١تنذر،  (ْ)
 .ْٔٓص ،ّ، جروضة الطالبينالنوكم،  (ٓ)
 .ُْٗ، صُِج ،اإلنصافداكم، كما بعدىا، ا١تر  ُٕٕص ،ٔج، المغنيابن قدامة،  (ٔ)
 .ِِٔص ،ٖ، جالمصنفعبد الرزاؽ الصنعاٍل،  (ٕ)
 .ُِٔص ،ِجع، باب اٞتائحة يف بيع الثمار كالزرع، ، كتاب البيو الموطأمالك،  (ٖ)
 (.ُْٓٓ، رقم )َُُٗص ،ّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف  (ٗ)
 .ِّْص ،ْ، جالمفهمينظر: القرطيب،  (َُ)



 

َّ 

كمل يبُت فيو مىت بيعت الثمار: ىل كانت  البيع، أطلق فيوحديث جابر : ا١تناقشة
فقد قيد  (1)قبل بدك الصالح أـ بعده، فقاؿ: )لو بعت من اخيك ٙترا(، كأما حديث أنس

 النهي فيو على أف البيع كاف قبل بدك الصالح، فيحمل إطالؽ حديث جابر على حديث
 .(2) فيو البيع أنس ا١تقيد

يدؿ على أف بيع الثمر فيو صحيح  «بعت  لو»حديث جابر ظاىر قولو  اٞتواب:
١تا ربطو باٞتائحة، ك١تا أمر بوضع  -أم كاف قد بدك الصالح–كلو كاف باطال  مباح،

بعد اإلزىاء كبدك فدؿ على أف البيع كاف  اٞتائحة كما يف يف حديث جابر اآلٌب؛ 
 .(3)،الصالح

أىمىرى ًبوىٍضًع اٞتٍىوىاًئحً  ملسو هيلع هللا ىلص، أىفَّ النَّيبَّ عن جابر -ِ
(4). 

 : يف ىذا اٟتديث أمره صريح بوضع اٞتوائح، كاألمر يقتضي الوجوب.كجو الداللة
 :ال داللة يف اٟتديث على أف ذلك يف ا١تبيعات، كإف معٌت اٞتوائح ىنا :ا١تناقشة

اج عنهم؛ ألف يف ذلك تقوية يف ىي اليت يصاب هبا الناس يف األراضي ا٠تراجية، فيوضع ا٠تر 
 .(5)عمارة أراضيهم

ىذا التأكيل بعيد؛ ألف حديث جابر كرد يف البيع، كمل يكن يومئذو على  اٞتواب:
 أرض ا١تسلمُت خراج.

                                                
 

: فىًقيلى لىوي: كىمى  .ٍيًع الث مىاًر حىىتَّ تػيٍزًىيى نػىهىى عىٍن بػى  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ الٌلو  عن أنس  (ُ) «. حىىتَّ ٖتىٍمىرَّ »ا تػيٍزًىي؟ قىاؿى
صحيحو، أخرجو البخارم يف « أىرىأىٍيتى ًإذىا مىنىعى اللَّوي الثَّمىرىةى، مًبى يىٍأخيذي أىحىديكيٍم مىاؿى أىًخيوً : »ملسو هيلع هللا ىلصفػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

، رقم ٕٕص ،ّع، جكتاب البيوع، باب إذا باع الٌثمار قبل أف يبدك صالحها، ٍب أصابتو عاىة فهو من البائ
(ُِٖٗ.) 

 .ّٗٗص ،ْج ،فتح الباريينظر: ابن حجر العسقالٍل،  (ِ)
 ّْص ،ْجشرح معاني اآلثار، ، الطحاكم، ُٓٗص ،ِجالتمهيد ينظر: ابن عبد الرب،  (ّ)
 (.ُْٓٓ، رقم )ُُُٗ، صّ، كتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحوأخرجو مسلم يف  (ْ)
 .ّْص ،ْ، جعاني اآلثارشرح مينظر: الطحاكم،  (ٓ)



 

ُّ 

 كذلك من كجهُت:، القياس ثانيا:
: بالقياس على ا١تبيعات اليت بقي فيها حق توفية، كالبائع ىنا (1)قياس الشبو األكؿ:

 .(2)١تبيع؛ بدليل أف عليو سقيو إىل أف يكمل طيبومل يوؼ ا
كإف كاف السقي ال زاؿ على البائع، فإف كل شيء يقبض ْتسبو، كالتخلية  :ا١تناقشة
؛ بدليل أف ا١تشًتم -فمطلق القبض كاؼ يف سقوط الضماف عن البائع – يف الثمار قبض

 .(3)لو بيعها بعد ٘تكينو، كلو مل تكن مقبوضة ١تا جاز
لبقاء السقي على البائع فأشبهت حق التوفية – التخلية ليست بقبض تاـ اٞتواب:

، بدليل أهنا لو تلفت بالعطش لكانت من البائع، كأيضا ال ٭تق للبائع أف -يف ا١تكيل
يطالب ا١تشًتم بقطعها فورا، ككذلك البيع بعد التمكُت ال يدؿ على القبض التاـ، بدليل 

 .(4)رة فإذا تلفت فإنو ال يضمنأف ا١تستأجر ينتفع من العُت ا١تؤج
قياس اٞتوائح على اإلجارة؛ كذلك أف الثمار تؤخذ شيئا فشيئا، فأشبهت  الثاٍل:

 ،قبل مضي ا١تدة كانت من ا١تؤجر العُتاإلجارة يف استيفاء منافعها شيئا فشيئا، فإذا تلفت 
 .(5)فكذلك تلف الثمار

لك أف منافع الدار غَت موجودة ال يصح ىذا االستدالؿ لوجود الفارؽ؛ كذ :ا١تناقشة
فإنو ٯتكن التصرؼ فيها  ،يف اٟتاؿ، فيتعذر على ا١تستأجر قبضها، ٓتالؼ ا١تشًتم للثمار

 .(1)لوجودىا

                                                
 

دَّد فرع بُت أصلُت لو شبو بكل كاحد منهما كشبو بأحد٫تا أكثر فَتد إىل أكثر٫تا شبها بو :قياس الٌشبىو(ُ) العكربم،  .أف يًتى
 .ُٕ، صرسالة في أصول الفقواٟتسن ابن شهاب، 

 .ُِٗ، صٓج، ِإكمال المعلم، القاضي عياض، َِّ-َِِص ،ّ، جبداية المجتهدينظر: ابن رشد،  (ِ)
 .ِّْص ،ٓ، جالحاويينظر: ا١تاكردم،  (ّ)
 .ْٖٓ-ْٕٓص ،ِ، جاإلشرافينظر: القاضي عبد الوىاب،  (ْ)
 ،ِ، جاإلشراف، القاضي عبد الوىاب، َِٓص ،ّ، جشرح مختصر الخرقيينظر: الزركشي،  (ٓ)

 .ْٖٓ-ْٕٓص



 

ِّ 

، فالثمار كا١تنافع مقبوضة من كجو؛ الثمار غَت مقبوضة القبض التاـ اٞتواب: 
بض التاـ، كذلك أف فلذلك جاز التصرؼ يف كل منها، ٍب ال تالـز بُت إباحة التصرؼ كالق

 .(2)ا١تستأجر يباح لو التصرؼ يف العُت ا١تؤجرة، فإذا تلفت فإنو ال يضمن
، (3)عدـ كجوب كضع اٞتوائح عن ا١تشًتم، كىو مذىب اٟتنفية لقوؿ الثاٍل:ا

، كسعد بن (6)، كركم ىذا القوؿ عن عثماف بن عفاف(5)، كالظاىرية(4)كالشافعي يف اٞتديد
 : يأٌبكاستدلوا ٔتا ، (9)، كسفياف الثورم(8)ن دينار، كعمرك ب(7)أيب كقاص

 أكال: السنة النبوية
، يف زىمىاًف رىسيوًؿ اللًَّو  ،عن عمرة بنت عبد الرٛتن -أكال قالت: ابٍػتىاعى رىجيله ٙتىىرى حىاًئطو

ى لىوي النػٍُّقصىافي، فىسىأىؿى رىبَّ اٟتٍىاًئطً  ملسو هيلع هللا ىلص ـى ًفيًو حىىتَّ تػىبػىُتَّ أىٍف يىضىعى لىوي، أىٍك أىٍف ييًقيلىوي،  فػىعىاٞتىىوي، كىقىا
فىذىكىرىٍت ذىًلكى لىوي. فػىقىاؿى رىسيوؿي  ملسو هيلع هللا ىلصفىحىلىفى أىٍف الى يػىٍفعىلى، فىذىىىبىٍت أيُـّ اٍلميٍشًتىًم ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو 

يػٍرنا:»ملسو هيلع هللا ىلصاللًَّو  : يىا  ملسو هيلع هللا ىلصسيوؿى اللَّوً ، فىسىًمعى ًبذىًلكى رىبُّ اٟتٍىاًئًط، فىأىتىى رى «تىأىىلَّ أىٍف الى يػىٍفعىلى خى فػىقىاؿى
 .(10)ىيوى لىوي  !رىسيوؿى اللَّوً 

                                                
 

 .َِٗص ،ٓج الحاوي،ينظر: ا١تاكردم،  (ُ)
-ْٕٓص ،ِ، جاإلشراف، القاضي عبد الوىاب، َِص ،ّ، جالخرقي شرح مختصرينظر الزركشي،  (ِ)

ْٖٓ. 
اللباب في الجمع بين ا١تنبجي، ، ٔٓٓص ،ِ، جالحجة على أىل المدينة٤تمد بن اٟتسن الشيباٍل، ( ّ)

 .ُّٓص ،ِالسنة والكتاب، ج
 .ْٔٓص ،ّ، جروضة الطالبين، النوكم، ٕٓص ،ّ، جاألمالشافعي،  (ْ)
(ٓ)  ،  .ِٕٗص ،ٕج باآلثارالمحلى ابن حـز
 .ُٔٓص ،ِ، جالحجة على أىل المدينة٤تمد بن اٟتسن،  (ٔ)
 .َّْص ،ٓ، جالسنن الكبرىالبيهقي،  (ٕ)
 .مصدر سابق(ٖ)
 .ِّٔص ،ٖ، جالمصنفعبد الرزاؽ الصنعاٍل،  (ٗ)
. (ُٓرقم ) ،ُِٔص ،ِكتاب البيوع، باب اٞتائحة يف بيع الثمار كالٌزرع، جالموطأ، أخرجو مالك يف  (َُ)

،  صحيحويف  (، كىذا مرسل، عمرة تابعية، كقد كصلو البخارمَّٓص، ٓجكمن طريقو: ركاه البيهقي )



 

ّّ 

داللة اٟتديث على عدـ كجوب كضع اٞتوائح عن ا١تشًتم من  كجو الداللة:
 كجهُت:

ما أجربه على الوضع، بل غاية ما  ملسو هيلع هللا ىلصأف البائع ىو ا١تتطوع ١تا بلغو األمر، كالنيب -ُ
 .(1)ىو اٟتض على فعل ا٠تَت ؛قاـ بو

 .(2)كلو ٖتتم الوضع ألمره بذلك« تأىل أف ال يفعل خَتا»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أيضا-ِ
 :ا١تناقشة

كىو - ىل ىو اٞتائحة أك ىو خسارة يف الثمن :سبب النقصاف لى ٍٚتى أى  اٟتديثي -ُ
 .(3)، كىذا ال يضمنو البائع-(فعاٞتو كقاـ فيو حىت تبُت لو النقصاف)ا١تتبادر من قولو: 

م، كٮترج من اٟتق، فلم ٭تتج لً عى لو هلل عليو كسلم أنو ينزجر بقولو صلى ا ؛٭تتمل-ِ
إف ! فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلصأف الرجل بلغو، فأتى النيب  ؛لطلبو، كيشهد لذلك ما يف ا١تسند

 .(4)فوضع عنهم ما كضعوا .كلو، كإف شئت ما كضعوار  شئت الثم
ثمرة ال٭تتمل أنو كاف قبل األمر بوضع اٞتوائح، على أنو ليس يف اٟتديث أف -ّ 

 .(5)أصابتها جائحة
 .(1)ك٭تتمل أف النقصاف كاف بعد ٘تاـ الصالح-ْ

                                                
 

كتاب يف   ،صحيحويف  كمسلم ،(َِٕٓ)رقم ُٕٖ، صّج باب ىل يشَت اإلماـ بالصلح، ،الصلحكتاب 
يب ( من طريق ٭تِت بن سعيد عن إُٔٓٓ)، رقمُُُٗ، صّ، جباب استحباب الوضع من الدين ،ا١تساقاة

الرجاؿ )٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد اللَّو بن حارثة( عن عمرة عن عائشة؛ فذكر ٨توه مع اختالؼ يف 
 القصة.

 .َِٕص ،ٓ، جالحاويينظر: ا١تاكردم،  (ُ)
 .ٕٓص ،ّ، جاألمينظر: الشافعي،  (ِ)
 ،ْجن، إعالم الموقعيابن قيم اٞتوزية، ، ّٗٓ-ّٖٓص ،ِ، جالمقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  (ّ)

 كما بعدىا. ُْٖص
 ، قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده حسن.(ِِْْٕ، رقم)ِّٔ، صُْجالمسند، أٛتد،  (ْ)
 . ِِٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقيينظر: الزركشي،  (ٓ)



 

ّْ 

 كمع ىذه االحتماالت يسقط االحتجاج بو يف ٤تل النزاع.
يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: أيًصيبى رىجيله يف عىٍهًد رىسيوًؿ اهلًل : حديث أيب سعيد ا٠تدرمثانيا

ثػيرى دىيٍػنيوي. فػىقىاؿى رىسيوؿي ا ، فػىتىصىدَّؽى النَّاسي عىلىٍيًو، فػىلىٍم «تىصىدَّقيوا عىلىٍيوً : »ملسو هيلع هللا ىلصهلًل ٙتىارو ابٍػتىاعىهىا، فىكى
ليٍغ ذىًلكى كىفىاءى دىيًٍنًو، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل  خيذيكا مىا كىجىٍدًبيٍ، كىلىٍيسى لىكيٍم ًإالَّ »لًغيرىمىائًًو:  ملسو هيلع هللا ىلصيػىبػٍ

 .(2)«ذىًلكى 
الثمن بسبب اٞتوائح، دؿ اٟتديث على أف البائع ال يتحمل شيئا من  كجو الداللة:
مل يبطل دين الغرماء بسبب تلف الثمار كفيهم البائع، كمل يرجع  ملسو هيلع هللا ىلصكيبُت ذلك أف النيب 

 . (3)على الباعة بالثمن مع قبضهم لو
ال داللة يف اٟتديث؛ ألنو كالـ ٣تمل، كحكاية عن فعل، كقضية يف عُت،  :ا١تناقشة

تمل لذلك احتماالت كثَتة تبطل أف رجال اشًتل ٙتارا فكثرت ديونو، فاح :فإنو حكى
االحتجاج بو، فيحتمل أف السعر كاف رخيصا فكثر دينو لذلك، ك٭تتمل أف الثمار تلفت 

 .(4)بعد كماؿ الصالح، أك بعد اٞتذاذ، أك أصيبت بأم شيء ٯتنع الرجوع على البائع
 .حىىتَّ تػيٍزًىيٍيًع الث مىاًر نػىهىى عىٍن بػى  ملسو هيلع هللا ىلص، أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  أنس بن مالك عن -ّ

 : أىرىأىٍيتى ًإذىا مىنىعى اللَّوي الثَّمىرىةى، : »ملسو هيلع هللا ىلصفػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو «. حىىتَّ ٖتىٍمىرَّ »فىًقيلى لىوي: كىمىا تػيٍزًىي؟ قىاؿى
 .(5)«مًبى يىٍأخيذي أىحىديكيٍم مىاؿى أىًخيًو؟

                                                
 

 .ِّٕص ،َّج كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،ينظر: ابن تيمية،  (ُ)
، رقم ُُُٗص، ّباب استحباب الوضع من الدين، ج كتاب ا١تساقاة،صحيحو، أخرجو مسلم يف  (ِ)

(ُٓٓٔ.) 
 ،ْجالنجم الوىاج، َتم، ، الدمُّٓ، صِج ،اللباب في الجمع بين السنة والكتابا١تنبجي، ينظر:  (ّ) 

  .َِٕص ،ٓ، جالحاوي، ا١تاكردم، ُُِص
ر ابن رشد، ، ينظِّٕ، صَّج كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،ينظر: ابن تيمية،  (ْ) 

 .ُِٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي، الزركشي، ّٗٓ-ّٖٓ، صِ، جالمقدمات الممهدات
(، ُِٖٗ، رقم )ٖٕ، صّ، كتاب البيوع، باب بيع ا١تخاضرة، جصحيحو البخاريأخرجو البخارم يف  (ٓ)

 (.ُٓٓٓ، رقم )َُُٗ، صّ، كتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جفي صحيحومسلم 



 

ّٓ 

يتضرر ال  ؛ ألنودؿ اٟتديث على أف اٞتائحة مضمونة على ا١تشًتم كجو الداللة:
 ، لفساد البيع قبل بدك الصالح.ك الصالح لو كانت من ضماف البائعباٞتائحة قبل بد
ال داللة يف اٟتديث على منع كضع اٞتائحة عن البائع؛ ألف ا١تنع ىنا كاف  :ا١تناقشة

 .(1)قبل بدك الصالح، كحديثنا عن البيع بعد بدك الصالح، فال منافاة بينهما
 الثاٍل: القياس 

ى العقار؛ ألف ا١تشًتم بالتخلية بينو كبُت العقار ينتقل الضماف إليو، القياس عل
 .(2)فكذلك الثمار

قياس مع الفارؽ، فالبائع للثمرة يبقى عليو سقيها، كأما يف بيع العقار فال  :ا١تناقشة 
  يبقى للبائع أم علقة يف تسليمو.

 مرده إىل ثالثة أمور:: الفرع الثالث: سبب الخالف
 ض ظواىر األحاديث.األكؿ: تعار 

 الثاٍل: اختالؼ األقيسة.
 الثالث: الثمار ا١تبيعة بعد بدك الصالح يتنازعها حكماف: 

 االستقاللية: ففي بدك الصالح تبتعد عن التبعية؛ كذلك أنو ٬توز بيعها منفردة.-ُ
رىا إليو، فكأهنا على التبعية: كذلك ١تا بقي فيها من مقاصد األصل ْتكم افتقا-ِ

فمن نظر إىل استقالليتها أسقط عنها حكم اٞتائحة، ككأف ا١تشًتم أخذ ، هاملك صاحب
 ؛رأل فيها اٞتائحة ،كمن نظر إىل تبعيتها، م اٞتذ، كاليابسة على رؤكس الشجرعلى حك

 .(3)العتمادىا على األصل

                                                
 

 .ُُِ، صٓ، جنيل األوطار، الشوكاٍلينظر: (ُ)
 .َُٓ، صِ، جمغني المحتاجالشربيٍت، ينظر:  (ِ)
 كما بعدىا. ْْٗ، صّج ،الموافقاتينظر: الشاطيب،  (ّ)



 

ّٔ 

كىذا أفضى بالفقهاء إىل اختالفهم يف ٖتقيق ا١تناط، كليس ا١تناط نفسو، فهم 
لقبض التاـ ينفي الضماف عن البائع، كلكن اختلفوا يف ٖتقق ا١تناط يف متفقوف على أف ا

، قاؿ بوضع اٞتائحة عن ا١تشًتم، كمن من رأل أف التخلية ليست بقبض تاـالتخلية، ف
ـى كلُّ ٓٗٓ :قاؿ ابن رشد )ت اعترب التخلية قبضا تاما جعلها على ا١تشًتم. ق(: "كقد رىا

عاًرًض للحديًث اٌلذم ىو األصلي عنده بالٌتأكيل، كاحدو من الفريقُت صرؼ اٟتديًث ا١ت
 .(1)كأكجد أيضا تعارضا بُت مقاييس الشبو"

 الفرع الرابع: الترجيح
 :يأٌببعد النظر يف األدلة كالردكد، يظهر كاهلل أعلم رجحاف القوؿ األكؿ، كذلك ١تا 

صحة األدلة كداللتها الصر٭تة على كجوب كضع اٞتائحة على ا١تشًتم، كال -ُ
 يوجد دليل صريح يقيد كضعها على ما قبل بدك الصالح.

جابر يتضمناف حكما جديدا، كالتأسيس أكىل من التأكيد، كٛتل  احديث-ِ
 اٟتديثُت على االستحباب أك الوضع قبل الصالح فيو إ٫تاؿ ٢تما.

ما يشعر بأف التعامل ببيع الثمر قبل بدك الصالح كاف أكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكرد عن النيب -ّ
ا١تدينة، ٍب هناىم عن ذلك، فعن خارجة بن زيد، قاؿ: قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصـ رسوؿ اهلل األمر عند مقد
ـى رىسيوؿي اللًَّو  :زيد بن ثابت  حيهىا،  ملسو هيلع هللا ىلصقىًد ًدينىةى، كى٨تىٍني نػىتىبىايىعي الث مىارى قػىٍبلى أىٍف يػىٍبديكى صىالى اٍلمى

:  ملسو هيلع هللا ىلصفىسىًمعى رىسيوؿي اللًَّو  ًء ابٍػتىاعيوا الث مىارى فىًقيلى لى  «مىا ىىذىا؟»خيصيومىةن، فػىقىاؿى  ،وي: إفَّ ىىؤيالى
ـي. فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :يػىقيوليوفى  فىالى تػىبىايػىعيوىىا حىىتَّ يػىٍبديكى : »ملسو هيلع هللا ىلصأىصىابػىهىا الدَّمىافي كىاٍلقيشىا

حيهىا  .(2)«صىالى

                                                
 

 .َِّ-َِِ، صّجبداية المجتهد، ابن رشد،  (ُ)
حديث صحيح، كىذا إسناد حسن من أجل عبد الرٛتن ابن قاؿ ٤تققو:  .ُٕٓ، صّٓ، جالمسند، أٛتد (ِ)

 ناد. أيب الز 
 



 

ّٕ 

 .كأما حديثا جابر فيظهر أهنما متأخراف، ٦تا يشعر أف البيع فيهما بعد بدك الصالح
بَت يف حديث جابر بالوضع، يشعر بأف شيئا ما كاف ثابتا على أحد٫تا إف التع-ْ

 ٬تب إسقاطو، كىذا يتصور يف جانب ا١تشًتم، كإال فما الذم ٬تب إسقاطو عن البائع. 

 : األدلة الشرعية العامة التي نهضت بتأصيل نظرية الجوائح الثالثالمطلب 
كأف التخلية ال تعترب قبضا كبعد أف تبُت لنا أف مناط كضع اٞتوائح ىو القبض، 

اٞتوائح، كاليت مل أذكرىا يف حكم اٞتوائح؛ ألهنا أدلة  عد  تاما، ٭تسن بنا أف نذكر أسس 
عامة، ال ٖتقق ا١تقصود من االستدالؿ هبا، فالطرفاف يتنازعاف فيها لعموميتها، كبعد ٖتقيق 

 مناط الوضع نذكر بعضا من ىذه األسس.

 الفرع األول: الكتاب

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  يي ىي ٱُّٱٹٱٹٱ
 .ِٗالنساء:  َّنئ مئ زئ رئ

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱٱٱٹٱٹ

 ُٖٖالبقرة:  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

 مص خص حص مس خس ٱُّٱ :إىل قولو َّ ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 .ُُٔ-ُٓٓالنساء:   َّمض   خض حض جض

دلت ىذه اآليات ٔتجموعها على النهي عن أكل أمواؿ الناس بالباطل، كمن صور 
أخذ العوض دكف تسليم البدؿ، كالعقود موجبة للقبوض، كالتخلية بُت ا١تشًتم  ىذا األكل:

ليست بقبض تاـ ٖتقق ا١تقصود من العقد، فكاف تلفو باٞتائحة سببا لرفع  ٤تل االلتزاـك 



 

ّٖ 

لنا ا١تشًتم اٞتائحة ألكقعنا عليو الغنب الضماف عن ا١تشًتم، كردا للحق إىل أصحابو، كلو ٛتٌ 
 . (1)لو منو بغَت كجو حقكالظلم بسبب أخذ ما

 الفرع الثاني: السنة النبوية
فال ٭تل ١تسلم  ك٬تب دفعو، الضر منفي شرعناأف  أصل عظيم كىي: دلت السنة النبوية على

أف يضر أخاه ا١تسلم بقوؿ أك فعل أك سبب بغَت حق، كسواء أكاف لو يف ذلك نوع منفعة 
عمرك بن ٭تي حديث: نبو عليو  ، كىذا ماعلى كل أحدك أـ ال، كىذا عاـ يف كل حاؿ 

دؿ على منع إٟتاؽ ف. (2)«ال ضرر كال ضرار»، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ اهلل ،ا١تازٍل عن أبيو
يستحقو، كتضمُت ا١تشًتم قيمة الثمر الضرر بالغَت، كمن الضرر أف يأخذ اإلنساف ما ال 

 الذم أصابتو جائحة، رغم أنو ال يد لو فيها.

 العامة. الفرع الثالث: القواعد الفقهية
الفقهية، كعملوا استنبط الفقهاء ا١تسلموف ضمن سعيهم ىذا العديد من القواعد 

على تطبيقها؛ ١تعاٞتة األضرار الناٚتة عن بعض العقود؛ بسبب اٞتوائح كاآلفات، كمن ىذه 
 :يأٌبالقواعد نذكر ما 

عند تتمثل ىذه القاعدة يف دفع ا١تفسدة : (3)درء ا١تفاسد أكىل من جلب ا١تصاحل-ُ
تعارضها مع ا١تنفعة، ٔتعٌت إذا تعارضت منفعة دائن يف إلزاـ ا١تدين بتنفيذ التزامو مع مفسدة 
الضرر الذم يصيب ا١تدين إذا نفذ التزامو، مع إتالؼ اٞتائحة للمعقود عليو، أك إذىاب 
ا١تقصود من العقد، كجب دفع ا١تفسدة، كبالتايل يدفع الضرر الناشئ عنها بالفسخ أك 

 .ن الثمن بقدر التلف الذم سببتو اٞتائحة يف بيع الثمار كغَتىاباٟتط م

                                                
 

 .ِْٔص ،َّ، جمجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية،  (ُ)
(. قاؿ الغمارم: ُّ، رقم )ْٕٓ، صِ، كتاب األقضية، باب القضاء يف ا١ترفق، جالموطأأخرجو مالك يف  ِ

 .ُُ، صٖج ،الهدايةاٟتديث ال ينحط عن درجة اٟتسن، ينظر: الغمارم، 
 .ٕٖ، صُ، جاألشباه والنظائرالسيوطي،  ( ّ)



 

ّٗ 

أف الضرر الناشئ عن العقد بسبب اٞتائحة ٬تب إزالتو؛ ألف  : أم(1)الضرر يزاؿ-ِ
و إىل البائع، بأف ال يظلم ا١تشًتم، فبم يستحل ا١تشًتم ال يد لو فيو، كا٠تطاب متوج

 أحدكم ماؿ أخيو.
كضع اٞتوائح  يف ا١تبايعات كالضمانات كا١تؤاجرات ٦تا ٘تس اٟتاجة إليو، داخل  -ّ

يف قاعدة: تلف ا١تقصود ا١تعقود عليو قبل التمكن من قبضو، إف كاف ال ٯتكن ضمانو بطل 
كا١تعٌت أف ا١تعقود عليو إذا أتلفتو جائحة، : (2) العقد، كإف أمكن الضماف فللمشًتم الفسخ

سواء كاف مشًتيا أك مستأجرا، كحقو أف يعوض عما ٟتقو من  ،مل ٬تب على العاقد شيء
 .(3)ضرر

 الفرع الرابع: مقاصد الشريعة
النظر يف مآالت األفعاؿ معترب مقصود شرعا، كاٞتائحة من ٚتلة األفعاؿ اليت ينبغي 

على فكرة دفع الضرر عن ا١تتعاقد، الذم ليس النظر يف ذلك، يقـو النظر يف مآ٢تا، كأصل 
، كالعلة يف ذلك؛ ىو أكل مالو بغَت حق إف استمر يف العقد، ٤تل االلتزاـلو يد يف ىالؾ 

كمن مقاصد الشريعة دفع الضرر عن ا١تكلفُت  كىذا سيحملو خسارة مل يكن متسببا فيها.
لة ىذه التعاقدات اليت تعارؼ عليها الناس بيع الثمار يف تعامالهتم التعاقدية كغَتىا، كمن ٚت

على رؤكس الشجر ألكاف اٞتذاذ، كاقتضاؤىا شيئا فشيئا، كلو ٛتل ا١تشًتم على جذىا ٚتلة 
للحقو ضرر، كالشرع يأىب ذلك، فإذا نزلت بو جائحة كأتلفت ا١تعقود عليو كاف ضماهنا 

ذا من عدؿ الشريعة؛ ألف ا١تشًتم مل على البائع؛ ألف ا١تشًتم ال يد لو فيها، فكاف ى
 .(4)القبض التاـ ٤تل االلتزاـيقبض 

                                                
 

 .ٕ، صُ، جاألشباه والنظائرالسيوطي،  ( ُ)
 .ِّٔ، صَّ، جمجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية،  (ِ)
 .ِْٖ، صِ، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاىب األربعةالزحيلي، ٤تمد مصطفى، ينظر:  (ّ)
 .ٖٕ، صٔجك، المسالينظر: ابن العريب،  (ْ)



 

َْ 

 المطلب الثالث: األساس القانوني للقوة القاىرة
يعتمد أنو  القطرم على األساس القانوٍل للقوة القاىرة، لكن يبدك ا١تقننمل ينص 

رر، كبُت العمل على فكرة العالقة السببية، من خالؿ نفي السببية بُت ما ٟتق الدائن من ض
من خالؿ نصوص ا١تواد  ، كىذا ما يظهركبناء عليو تنتفي ا١تسؤكلية أصالا١تباشر للمدين، 

 ا١تتعاقدين ألحد يد ال أجنيب لسبب تسليمو قبل ا١تبيع ىلك إذا :ْْْ ا١تادةكالسابقة،  
 عذارإ بعد ا٢تالؾ يكن مل ما كذلك الثمن، من أداه ما ا١تشًتم كاسًتد البيع، انفسخ فيو،

 ا١تبيع. لتسلم ا١تشًتم
 قبل أك التسليم، قبل التلف ٟتقو أك منو جزء يف ا١تبيع ىلك إذا :ْْٓ كا١تادة

 يد ال أجنيب بسبب التلف أك ا٢تالؾ ككاف السابقة، ا١تادة يف إليو ا١تشار اإلعذار حصوؿ
 لتلفا أك ا٢تالؾ كاف  إذا البيع فسخ يطلب أف إما للمشًتم جاز فيو، ا١تتعاقدين ألحد

 نقص ما بقدر الثمن إنقاص يطلب أف كإما البيع، أًب ١تا العقد قبل طرأ لو ْتيث جسيمان 
 ا١تبيع. قيمة من
 



 

ُْ 

الفصل األول: أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها وأركانها في الفقو اإلسالمي 
 والقانون القطري

 كىذا الفصل ضمنتو ثالثة مباحث:
 ا١تبحث األكؿ: أسباب اٞتوائح 

 الثاٍل: أنواع اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي كالقانوف القطرما١تبحث 
 ا١تبحث الثالث: الشركط ا١تعتربة للجوائح كأركاهنا يف الفقو اإلسالمي

 كالقانوف القطرم

  



 

ِْ 

 المبحث األول: أسباب الجوائح 
كا١تقصود من تناكؿ األسباب بياف كصف ٤تدد منضبط ١تاىية اٞتوائح اليت تؤثر على 

ا١تتضرر. كقبل ا٠توض يف األسباب، نشَت  ا١تلتـزلـز التدخل لدفع الغنب عن العقود، كيست
 ( 2)جعلها أقساما، كبعضهم ( 1)إىل التداخل بُت أسباب اٞتوائح كأقسامها، فبعض الفقهاء

جعلها أسبابا، ك٨تن ٪تيل إىل كوهنا أسبابا؛ كذلك أف اٞتائحة ىي التلف كا٢تالؾ، كالعطش 
، كأيضا ألف القسم عادة يدخل باب للتلف كليست ىي التلفت ىي أسكغَته من اآلفا

ككاف لزاما أف ٨تدد ما ىو السبب ا١تعترب كغَت  ضمن ماىية الشيء كال كذلك السبب.
 ا١تعترب، بوضع ضابط يفصل بينهما، ٍب نشرع بعد ذلك يف ذكر األسباب كدراستها.

 فالسبب ال ٮترج عن أمرين:
ا، كٯتكن دفعو كاالحًتاس منو، فهذا ال تأثَت لو يف إما أف يكوف أمرا ليس غالب-أكال

 إسقاط اٞتائحة عن ا١تشًتم.
كإما أف يكوف أمرا غالبا، كال ٯتكن دفعو كاالحًتاس منو، فهذا السبب ىو -ثانيا

 ا١تعترب يف كضع اٞتوائح، كىو قسماف:
 ، كال اكتساب ١تخلوؽ فيو.سببا ٝتاكياأف يكوف  -ُ
 .(3)لوقُت ا١تكلفُتأف يكوف من اكتساب ا١تخ -ِ

 كسيتم تناك٢تما يف مطلبُت:

                                                
 

 .ّْٓ، صٕ، جمناىج التحصيل، الرجراجي، ْْٓ، صِ، جالمقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  ( ُ)
 .ّْٕ، صٓ، جالحاويينظر: ا١تاكردم،  ( ِ)
، ٕج، مناىج الّتحصيل، الرجراجي، ْٓٓ-ْْٓ، صِ، جالمقدمات الممهداتابن رشد، ينظر:  (ّ)

 .َِّ، صّ، جبداية المجتهدابن رشد، ، ّٓٓ-ّْٓص



 

ّْ 

 .اوال اكتساب لمخلوق فيه أسباب سماويةالمطلب األول: 

 العطشالفرع األول: 
قبل ا٠توض يف موضوع العطش، نتحدث عن مسألتُت ال بد منهما، حىت ال يقع 

ي على التنازع يف ا١تتسبب بالعطش، ك٫تا: من عليو التزاـ السقي، كاشًتاط البائع السق
ا١تشًتم، ٍب يكوف اٟتديث عن أقساـ العطش، حىت تتجلى ماىية العطش الذم يكوف 

 جائحة.
 .األكىل: االلتزاـ بالسقيا١تسألة 

، سقيها حىت تأمن ذاذالصالح، كبعد التخلية، كقبل اٞت يلـز البائع للثمار بعد بدك 
إىل بقائها يف أصو٢تا، فإذا  من التلف كا٢تالؾ؛ ألف السقي من ٘تاـ التسليم، كالفتقار الثمرة

  .(1)أصاب الثمر آفة فأتلفتها كانت من ضماف البائع باإلٚتاع 

 الثانية: اشًتاط البائع السقي على ا١تشًتم.ا١تسألة 
 قولُت:اختلف الفقهاء يف ذلك على 

إىل صحة البيع كالشرط، كإف كانوا مل ينصوا على  ( 2)ذىب ا١تالكية: القوؿ األكؿ
كاختلف إذا اشًتط البائع السقي على ا١تشًتم، ىذ ما يفهم من نصوصهم )صراحة، ك  ذلك

 ، فدؿ ذلك على صحة البيع كالشرط.( 3)ىل تكوف منو أك من ا١تشًتم(
كأما صحة الشرط فإلعمالو   فأما صحة البيع فلًتتب آثاره يف ٘تلك ا١تشًتم للثمار.

إذا كافق على الشرط مل يبق للبائع يف حاليت التنازع، كالسبب يف ىذا التنازع؛ أف ا١تشًتم 
                                                

 
، ّج ،روضة الطالبينالنوكم، ، ُِ، جالتبصرة، اللخمي، ْٕٓ، صٓجالتوضيح، ، خليل ينظر: (ُ)

، َّٗٓ، صُُٔ، صٓ، جنهاية المطلباٞتويٍت،  ،ُْٗ-ُّٗ، صّج ،الوسيطالغزايل،  ،ْٔٓص
 ، َُٔ، صْجالمبدع، ابن مفلح، ، ُٖٓ، صٔ، جالمغنيابن قدامة، 

 .ُِٔ، صٓ، جالذخيرةالقرايف، ، ّْٕٔ، صَُ، جالتبصرةينظر: اللخمي،  ( ِ)
 .َُِ، صٔ، جالمختصر الفقهي، ابن عرفة، ّْٕٔص ،َُ، جبصرةالتينظر: اللخمي،  ( ّ)



 

ْْ 

تعلق بالثمار، فكانت اٞتائحة على ا١تشًتم؛ ألف ا١تاء ىو األصل كقد سقط بالشرط، كىذا 
 ال يكوف إال إذا كاف الشرط صحيحا.

كأما على القوؿ بتحمل البائع للتبعة، فلكوف السقي ليس السبب الوحيد يف التأثَت، 
 . (1)ا١تاء من حيث الطيب كالنضج بل إف لألصوؿ تأثَتا يف الضماف مع

ككأف أصحاب ىذا القوؿ يصححوف الشرط، كإف كاف ليس لو تأثَت يف ٖتديد 
كقد يبطلوف الشرط كال أثر لو يف العقد؛ لكونو  التبعة، لكونو يشًتؾ مع األصوؿ يف التأثَت.

 .(2)كشرط الرباءة من اٞتائحة، كأيضا لكونو يشًتؾ مع األصوؿ يف التأثَت  ،خفيفا
 ١تقتضى العقد. ة الشرطإىل بطالف البيع؛ ١تخالف ( 3)الشافعية ذىب: القوؿ الثاٍل

كتسلم من الفساد،  ،ألف البائع مطالب بالسقي ٔتقدار ما تنمو بو الثمارذلك 
 .(4)كأيضا ىذا من ٘تاـ التسليم الواجب عليو

من  كأيضا يفسد البيع من جهة جهالة السقي، كلو فرض أنو كاف معلوما لفسد 
 المتناع ا .(5)كونو بيعا كإجارة
ما ذىب إليو ا١تالكية من صحة البيع كالشرط؛ ألف السقي كجب على  الراجح:

كأيضا فإف  ،كلو إسقاطو عن ا١تشًتم ،ىو حق لو البائع، فاشًتاطو على ا١تشًتم كقبولو
 السقي قد ال يكوف الزما للثمار يف فًتة اٞتذاذ.   

                                                
 

 .ُِٔ، صٓ، جالذخيرة، القرايف، ّْٕٔ، صَُ، جالتبصرةينظر: اللخمي،  (ُ)
 .ُِٕ، صِ، جالمقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  (ِ)
 .ْٔٓ، صّج ،روضة الطالبينالنوكم،  ينظر: ( ّ)
 .َُِ، صْجالنجم الوىاج، َتم، لدما، ْٔٓ، صّج ،روضة الطالبينالنوكم،  ينظر:(ْ)
 .َٔ، صّ، جاألمينظر: الشافعي،  (ٓ)



 

ْٓ 

 طشأقساـ العا١تسألة الثالثة: 
حىت يكوف التناكؿ شامال، ال بد من استجالء قسمي العطش، لنصل إىل ا١تقصود، 

 كىو: ما العطش الذم يعد جائحة؟ 
 األكؿ: العطش من انقطاع ا١تاء

ه عد  فيو اإلٚتاع ب  سواء كاف ماء السماء، أك ماء العُت، كىو الذم حكي
نت قليلة أك كثَتة، كسواء كضع اٞتوائح سواء كا ،كيًتتب على ىذا االنقطاع .(1)جائحة

 .(2)أصابت الثمار أك غَتىا؛ ألف السقي على رهبا
، لكن ىذا القوؿ ال يرل ( 3)سبق كإف كاف حكي اإلٚتاع يف ىذه ا١تسألة كما 

؛ حيث يرل كضع اٞتائحة فيما زاد عن الثلث، كإف   انقطاع ا١تاء جائحة من حيث ا١تفهـو
ٖتمل التبعة مطلقا، قٌلت اٞتائحة أـ   أم من حيث ؛كاف يشًتؾ معو من حيث األثر

يظهر من ىذا التفصيل أف حكاية ك  .(4)كىذا ما ذىب إليو ابن القاسم من ا١تالكية كثرت،
 اإلٚتاع من حيث ترتب األثر على اٞتائحة.

 الثاٍل: العطش من ترؾ السقي 
كا١تراد ىنا بًتؾ السقي؛ ترؾ السقي الذم يفسد الزرع ال مطلق الًتؾ، كىل ىو 

 ائحة أـ ال؟ كىو ٤تل خالؼ، رغم أف األثر كاحد كىو تضمُت البائع.ج

                                                
 

 -ْٓٓ، صِ، جالمقدمات الممهدات، ابن رشد، َِّ، صّ، جبداية المجتهدينظر: ابن رشد،  (ُ)
 .ُٕٗ، صٔ، جالمغني، ابن قدامة، ْٔٓ، صّ، جروضة الطالبين، النوكم، ّْٓ

، ُُّ-َُّص ،ٓج، منح الجليلعليش، ، ُّٗ، صٓ، جشرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي،  (ِ)
، ْ، جالمبدع، ابن مفلح، ُٕٗ، صٔ، جالمغني، ابن قدامة، ِّْ، صّ، جالتهذيبالرباذعي،  

 .ُٓٔص
 .َْٓ، صِ، جالمقدمات الممهدات، ابن رشد، ّْٓ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر: الرجراجي،  ( ّ)
 .ّّْ-ِّْ، صّ، جتهذيبالالرباذعي،  ،ّّٓ، صُْجالجامع ينظر: ابن يونس،  (ْ)



 

ْٔ 

إىل أف  (3)كاٟتنابلة (2)كالشافعية يف قوؿ (1)ا١تعتمد: ذىب ا١تالكية يف القوؿ األكؿ
السقي من ٘تاـ التسليم، كألف البائع مطلوب  ؛ ألفجائحة توضع عن ا١تشًتم ترؾ السقي

 .(4)و ما فيو حق توفيةفأشب منو تسليم الثمار على صفة الكماؿ
كالشافعية يف ىذا القوؿ من حيث الضماف )أم ىو على البائع أـ على ا١تشًتم( 

 .(5)على حسب قو٢تم يف اٞتوائح من حيث ا٠تالؼ بُت القوؿ القدَل كاٞتديد
إىل أف ترؾ السقي ليس من باب كضع  (6)ذىب ا١تالكية يف قوؿ القوؿ الثاٍل:

قي فإنو يوضع فيو اٞتوائح يشًتط فيها الثلث، كأما ترؾ السإذ يرل أصحابو أف  اٞتوائح،
 . ألف ىذا من باب التسليم ؛القليل كالكثَت

تلف يف  كرد الثمن إىل انفساخ العقد (7)كذىب الشافعية يف ا١تعتمد القوؿ الثالث:
كما لو جىرل التلفي مقٌدمان على ار  فصا١تستحق بالعقد  الثمار آلفة بسبب ترؾ السقي

 .(8)م، كما يستند إىل سبب سابق يف العقًد يتنزؿ منزلةى ما لو سبق ىو بنفسوالتسلي
ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاٍل؛ ألف السقي على البائع، كتركو للسقي  الراجح:

 تقصَت يف التسليم.

                                                
 

 .،ّّٗ، صُْ، جالجامعابن يونس، ، ْٕٓ، صٓ، جالتوضيحخليل، ينظر:  (ُ)
 .ٔٔٓ-ٓٔٓ، صّ، جروضة الطالبينالنوكم، ينظر:  (ِ)
 .ُٖٓ، صٔ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ّ)
، نروضة الطالبيالنوكم،  ،ْٕٓ، صٓ، جالتوضيحخليل،  ،ّّٗ، صُْ، جالجامعينظر: ابن يونس،  (ْ)

 .ُٖٓ، صٔ، جالمغنيابن قدامة، ، ٔٔٓ-ٓٔٓ، صّج
 .ٔٔٓ-ٓٔٓ، صّ، جروضة الطالبينالنوكم، ينظر:  (ٓ)
 .ّّٗ، صُْجالجامع، ينظر: ابن يونس،  (ٔ)
 .ٔٔٓ-ٓٔٓ، صّ، جروضة الطالبينالنوكم، ينظر:  (ٕ)
 .ُِٔ، صٓ، جنهاية المطلباٞتويٍت، ينظر:  (ٖ)



 

ْٕ 

 الفرع الثاني: اآلفات السماوية
 .ا: ما ال اكتساب ١تخلوؽ مكلف فيهضابطها

ة ٬تب القضاء هبا، كالريح تسقط الثمرة أك تفسدىا، أك فهذا ال اختالؼ أنو جائح
ىا عد  كإ٪تا ا٠تالؼ فيها من حيث التضمُت ال من حيث  ،(1)الربد أك اٞتراد أك غَتىا

 جائحة.

 )خطأ الغير(. التي ىي من اكتساب المخلوقين المكلفينالمطلب الثاني: األسباب 

 : العطش من ترك السقيالفرع األول
 .(2)يف أقساـ العطش سبق اٟتديث عنو

 الجيش والسرقة سببا للجائحة عد  : الفرع الثاني

 اٞتيش كالسرقة سببا للجائحة يف الفقو اإلسالمي عد  : ا١تسألة األكىل
ما كاف من اكتساب ا١تخلوقُت ا١تكلفُت كال ٯتكن االحًتاس منو  اختلف الفقهاء في-

  :ؿاقو أ أربعة على ؟كاٞتيش كالسارؽ، ىل ىو جائحة أـ ال
كقوؿ عند  (4)كركاية ضعيفة عند الشافعية (3)القوؿ األكؿ: ا١تعتمد عند ا١تالكية 

 .: أف ذلك جائحة(1)اٟتنابلة

                                                
 

، ٕ، جمناىج التحصيل، الرجراجي، ْٓٓ-ْْٓ، صِ، جتالمقدمات الممهداينظر ابن رشد،  (ُ)
 .َِّ، صّ، جبداية المجتهدابن رشد، ، ّٓٓ-ّْٓص

  .كما بعدىا ْٕ ينظر: ص (ِ)
، ِ، جالمقدمات الممهدات، ابن رشد، ُِِص ،ٔج ،النَّوادر والز ياداتينظر: ابن أيب زيد القَتكاٍل،  (ّ)

 .ّٓٓ-ّْٓ، صٕ، جمناىج التحصيل، الرجراجي، ْٓٓ-ْْٓص
، روضة الطالبين، النوكم، ُُٔ، صٓ، جنهاية المطلباٞتويٍت، ، َٔص ،ّج األم،ينظر: الشافعي،  (ْ)

 .ٓٔٓ، صّج



 

ْٖ 

: "كىو قياس أصوؿ ا١تذىب؛ ألف ا١تأخذ إ٪تا ىو (2)رٛتو اهلل  قاؿ ابن تيمية-ُ
ك٢تذا لو كاف ا١تتلف جيوش الكفار، أك أىل اٟترب، كاف ذلك كاآلفة ، إمكاف الضماف

كإف فعلوا ذلك ظلما، كمل ٯتكن تضمينهم، فهم ٔتنزلة الربد يف  كاٞتيوش كاللصوص ،السماكية
 .ا١تعٌت كلو كانت اٞتائحة قد عيبتو كمل تتلفو فهو كالعيب"

إف النص على اٞتوائح السماكية كاف من باب األعم األغلب، كذكر األعم ال -ِ
 ينفي غَته.

 (4)كا١تعتمد عند الشافعية (3)ؼ من ا١تالكيةالقوؿ الثاٍل: ذىب ابن ا١تاجشوف كمطر 
 :يأٌب، ١تا إىل أف ذلك ليس ّتائحة (5)كا١تذىب عند اٟتنابلة

 كظاىر ذلك اختصاصها باألمور« (6)منع اهلل الثمرة ذاأرأيت إ: »قاؿ -ُ
 .(7)السماكية

ىذا ٦تا ٯتكن دفعو؛ ألف السلطاف يكف اٞتيش كٯتنعو، كالسارؽ يتحصن -ِ
 .(8)منو

اقشة: حديثنا عن اٞتيش الذم ال ٯتكن دفعو كالسارؽ اجملهوؿ أك الذم تعذر ا١تن
 االحًتاس منو.

                                                
 

 .ِٔٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي، الزركشي، َِِ، صُِج، اإلنصافا١ترداكم،  ينظر: ا (ُ)
 .ِٖٕ، صَّج، مجموع الفتاوىابن تيمية،  (ِ)
 .ْٓٓ-ْْٓ، صِ، جالممهداتالمقدمات ينظر: ابن رشد،  (ّ)
 .ٓٔٓ، صّ، جروضة الطالبينالنوكم، ، َٔ، صّ، جاألمالشافعي،  ينظر: (ْ)
 .ُٕٗ، صٔ، جالمغني ابن قدامة، ينظر: (ٓ)
(، ُِٖٗ، رقم )ٖٕ، صّ، كتاب البيوع، باب بيع ا١تخاضرة، جصحيحو البخاريأخرجو البخارم يف  (ٔ)

 (.ُٓٓٓ، رقم )َُُٗ، صّاٞتوائح، ج، كتاب ا١تساقاة، باب كضع في صحيحومسلم 
 .ٖٔٗ- ٕٔٗ، صِجروضة المستبين، ينظر: ابن بزيزة،  (ٕ)
النوكم، ، َٔ، صّ، جاألمالشافعي  ،ْٓٓ-ْْٓ، صِ، جالمقدمات الممهداتينظر ابن رشد،  (ٖ)

 .ُٕٗ، صٔ، جالمغني ، ابن قدامة،ٓٔٓ، صّ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين



 

ْٗ 

القوؿ الثالث: التفصيل بُت اٞتيش كالسارؽ؛ فيكوف اٞتيش جائحة، كالسارؽ ليس 
اٞتيش ٦تا ال ٯتكن  بأف ؛كعللوا األمر ،(1)ّتائحة، كىو قوؿ أصبغ كابن نافع من ا١تالكية

  .(2)على التحفظ كالتحصن منو دفعو، كالسارؽ يقدر
 ا١تناقشة: كالسارؽ قد يتعذر االحًتاس منو.

فيعد القوؿ الرابع: فيمن يضبط اٞتيش فال يكوف جائحة، كمن يغلبو شرار جنده 
 .(3)جائحة، ككذلك السارؽ، كىذا القوؿ لبعض متأخرم ا١تالكية

 بُت ىذه األقواؿ فقاؿ: (4)اٞتمع بُت ىذه األقواؿ: ٚتع بعضهم
ىذا ا٠تالؼ يرجع إىل اختالؼ أحواؿ، فمن اعترب اٞتيش كالسارؽ جائحة إ٪تا ) 

كاألمر ٤تتمل ٢تذا اٞتمع؛ ألنو ال ٯتكن  تكلم عن اٞتيش غَت ا١تنضبط، كالسارؽ اجملهوؿ.
 .(ا١تضبوط ككذلك السارؽ اٞتـز بأف الذم رأل اٞتيش ليس ّتائحة بأنو اٞتيش

كتعذر االحًتاس  : إف مل يعلم السارؽلقائلُت بوعند ا ٤تل القوؿ بأف السرقة جائحة 
، فإف علم اتبعو ا١تشًتم بعوض ا١تسركؽ كإف   -بأف ال يكوف ىناؾ تقصَت يف اٟتفظ–منو 

 .(5)كاف معدما، كال يوضع عنو شيء من الثمن
؛ سره عن قرب أنو جائحةـ غَت ا١ترجو يي يف السارؽ ا١تعدى  (1)كالظاىر عند ا١تالكية

 ة اجملهوؿ لعدـ القدرة على الرجوع عليو، فأشبو اٞتائحة السماكية.ككأنو نزؿ منزل

                                                
 

، ٕ، جمناىج التحصيل، الرجراجي، ْٓٓ-ْْٓ، صِ، جدمات الممهداتالمقينظر: ابن رشد،  (ُ)
 .ُِِ، صٔج، النَّوادر والز ياداتابن أيب زيد القَتكاٍل، ، ّٓٓ-ّْٓص

، ٕ، جمناىج التحصيل، الرجراجي، ْٓٓ-ْْٓ، صِ، جالمقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  (ِ)
 .ُِِ، صٔج، داتالنَّوادر والز ياابن أيب زيد القَتكاٍل، ، ّٓٓ-ّْٓص

، ِ، جالمقدمات الممهدات، ابن رشد، ّٓٓ-ّْٓ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر الرجراجي،  (ّ)
 .َِّ، صّ، جبداية المجتهد، ابن رشد، ْٓٓ-ْْٓص

 .ّٓٓ-ّْٓ، صٕ، جمناىج التحصيلالرجراجي:  (ْ)
  .ْْٔ، صٔج ،مواىب الجليلاٟتطاب،  ينظر: (ٓ)



 

َٓ 

اٞتيش الذم ال ٯتكن دفعو، كالسارؽ اجملهوؿ الذم ال ٯتكن االحًتاس  عدٌ الراجح: 
، كقد (2)-إذىاب ا١تاؿ كإتالفو -منو جائحة، كأنو داخل يف ا١تعٌت اللغوم لكلمة جائحة

كأيضا فيهما شبو باٞتائحة السماكية من  ة.جاءت مطلقة يف الركايات الصحيحة احملفوظ
 .التضمُت؛ لتعذر الرجوع على اٞتيش الغالب كالسارؽ اجملهوؿحيث 

 اٞتيش كالسرقة سببا للجائحة يف القانوف القطرم. عدٌ : ا١تسألة الثانية
 كانت،  صورة بأية ضاع أك ىلك إذا ا١تسركؽ الشيء أف على: ِْٗنصت ا١تادة 

 .السارؽ على تكوف ذلك تبعة فإف
 : تعليق

من خالؿ ا١تادة يتبُت أف السرقة ال تعترب قوة قاىرة، ألنو جعل التبعة على -ُ
 إذا استحاؿ، كأما اٞتيش فيبدك أنو من القوة القاىرة مطلقا بغض النظر عن السبب السارؽ

ككذلك فعل اٞتيش ليس من فعل ا١تضركر، بل ىو  صراحة. ا١تقنندفعو، كإف مل ينص عليو 
 عن نشأ قد الضرر أف الشخص أثبت إذا :َِْ ا١تادةالغَت، كىذا ما يفهم من  من خطأ

  الغَت، خطأ أك ا١تضركر خطأ أك فجائي حادث أك قاىرة كقوة  فيو، لو يد ال أجنيب سبب
 ذلك. بغَت يقضي نص يوجد مل ما كذلك بالتعويض، ملـز غَت كاف

 ثالث.ال القوؿ أصحاب إليو ذىب ما مع القطرم القانوف يتفق-ِ
 : الفتنة والحرب والجالءالفرع الثالث

                                                
 

  ْٕٓ، صٓجل، شرح مختصر خليينظر: ا٠ترشي،  (ُ)
  .ُْصينظر:  (ِ)



 

ُٓ 

 يف الفقو اإلسالمي كاٞتالءالفتنة كاٟترب : ا١تسألة األكىل
 لَّ نحى إذا تسببت فتنة أك حرب يف جالء أىل بلد، فلمكًتم ٛتاـ أك فندؽ مثال أف يى 

 .(1)عن الكراء، ككذا للمشًتم أف يرجع على البائع؛ ألنو اشًتاه ١تن يبيعو منو
لُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصل يف عمـو قولو كىو داخ لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٙتىىرنا، فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه، فىالى ٭تًى

ٍيئنا، مًبى تىٍأخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍَتً حىقٍّ  فأخذ ا١تكرم كالبائع ماؿ  .(2)«لىكى أىٍف تىٍأخيذى ًمٍنوي شى
نفعة يف الكراء كانتفاء ا١تكًتم كا١تشًتم يعد من أكل ماؿ األخ بغَت حق؛ ألف ذىاب ا١ت

 ا١تقصود بالبيع كاف بسبب أجنيب عنهما،  فليس من العدؿ أف يتحمال تبعة ذلك.
ا كاٞتائحة السماكية، تفيهما فكان ما )ا١تكًتم كا١تشًتم(كألف اٟترب كالفتنة ال يد ٢ت

 من الكراء كالبيع.  ةتبعتهما، لعدـ ٖتقق ا١تنفعة ا١تقصود فال يتحمال

 يف القانوف القطرم الفتنة كاٟترب كاٞتالء: نيةالثاا١تسألة  
 فيو، لو يد ال أجنيب سبب عن نشأ قد الضرر أف الشخص أثبت إذا :َِْ ا١تادة

 بالتعويض، ملـز غَت كاف  الغَت، خطأ أك ا١تضركر خطأ أك فجائي حادث أك قاىرة كقوة
 ذلك. بغَت يقضي نص يوجد مل ما كذلك

 كاٞتالء؛ كالفتنة اٟترب بسبب ا١تدين عن يسقط يضالتعو  أف ا١تادة من يظهر :تعليق
 اإلسالمي. الفقو إليو ذىب ما مع يتفق كىو فيو. لو يد ال أجنبيا سببا يعد ألنو

 : تعدي السلطان.الفرع الرابع
صورهتا: أف يشًتم الرجل الثمر على رؤكس الشجر قبل اٞتذاذ، فيتعدل السلطاف 

شك أهنا مصيبة نزلت با١تشًتم، فمن يتحمل تبعة فهذه الصورة ال  فيقطفها قبل ا١تشًتم.

                                                
 

 ٕٔٓ-ٕٓٓ، صٓ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ُ)
 (.ُْٓٓ، رقم )َُُٗص ،ّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف  (ِ)



 

ِٓ 

علما أف السلطاف ال ٯتكن الرجوع عليو،  جائحة؟ يعد ىذه البيع؟ كىل غصب السلطاف
 ألنو لو أمكن الرجوع عليو لضمنها.

، كتعدم السلطاف اٞتائر كذلك؛ ولتعذر دفع ؛(1)جائحة اٞتيشسبق أف رجحنا أف 
 السماكية.ألنو ال ٯتكن دفعو، فأشبو اٞتائحة 

 .(2)كيستثٌت من ذلك تقصَت ا١تشًتم إذا تأخر يف اٞتذ عند استيفاء الثمر لطيبو

 الحصار :الفرع الخامس

 اٟتصار يف الفقو اإلسالمي: ا١تسألة األكىل 
ىل يعد اٟتصار على بلد أك مدينة جائحة، كاليت ٔتوجبها يستحق ا١تدين تعويضا 

إىل تفصيل كتدقيق، من حيث اٟتصار ذاتو، كمن ا١تسألة ٖتتاج  عن ا٠تسارة اليت ٟتقتو؟
كقبل أف نشرع يف ا١تسألة نذكر  حيث أثر اٟتصار، حىت نستطيع تنزيل مفهـو اٞتائحة عليو.

 تعريفا للحصار:
التضييق على العدك، كاإلحاطة بو يف بلد، أك قلعة، أك حصن، أك غَتىا، اٟتصار: 

 .(3)كمنع ا٠تركج كالدخوؿ حىت يستسلم
عن اٟتصار يكوف عن مطلق اٟتصار سواء كاف بُت ا١تسلمُت كالكفار أك كحديثنا 

 بُت ا١تسلمُت.
 من حيث اٟتصار ذاتو: فهو على درجتُت.

                                                
 

 كما بعدىا. ْٗينظر: ص (ُ)
 .ِٓٓ، صٓجالمعيار المعرب، ينظر: الونشريسي،  (ِ)
 .ٕٖ/ٔ، ع في الفقو اإلسالميموسوعة اإلجما ٣تموعة من ا١تؤلفُت،  (ّ)



 

ّٓ 

حصار شامل للبلد: يشمل اٞتو كالبحر كالرب؛ أم ٯتنع دخوؿ أك خركج أم -ُ
فإف كاف اٟتصار ىكذا، فإنو يؤثر على كل عقود ا١تدة، اليت يًتاخى  شيء من البلد.

 تنفيذىا، فتلحق خسارة با١تدين ال يد لو فيها، كىو إما:
جائحة أصالة: كذلك كالذم يشًتم ٙتر مزرعة يف بلد احملاًصر، فإنو ٯتنع من  -ا

 ، كالعلة فيهما ا١تنع من  استيفاء ا١تدين ٟتقو.(1)استيفاء ٙتره، فهو شبيو باٞتالء كما سبق
تمد اعتمادا كليا على السياح منزؿ منزلة اٞتائحة: ككراء الفنادؽ اليت تع-ب

، ّتامع عدـ استيفاء ا١تنفعة (2)األجانب، فلو أف ينحل عن الكراء كما سبق يف اٞتالء أيضا
 ا١تقصودة من العقد؛ ألف اٟتصار ىنا أثره عاـ فنزؿ منزلة اٞتوائح.

حصار جزئي: ٔتعٌت أنو ال يشمل ٚتيع األجواء، فقد يكوف بريا، أك ْتريا، أك -ِ
، ٤تل االلتزاـو أيضا قد يطبق عليو أحكاـ نظرية اٞتوائح، إذا كاف سببا يف إتالؼ كى جويا.

 أك ا١تقصود من العقد.
؛ ٤تل االلتزاـكقد يفضي إىل إرىاؽ ا١تدين إذا استمر يف العقد؛ بسبب غالء 

الستَتاده من بلداف بعيدة، تزيد تكلفتها ٦تا ًب التعاقد عليو، فهذا ال يعد جائحة يستحق 
 بو ا١تدين التعويض عن الضرر الذم ٟتقو.ٔتوج

سئل عن قلة  ما ق( عندَِٓ :)ت رٛتو اهلل كقد نص على اإلرىاؽ ابن رشد
بأف ىذا ليس )فأجاب: ، ٔتا أصاب الناس من ضعف اٟتاؿالتجر يف اٟتوانيت ا١تكًتاة 

إف رأل )إال أنو استدرؾ يف حوانيت األحباس ، (ّتائحة يكوف للمكًتم حق القياـ هبا
 .(3)(القاضي أف ٭تط عنو على سبيل االستيالؼ فال بأس

                                                
 

 .ّٓصينظر:  (ُ)
 .ّٓصينظر:  (ِ)
 .ُُْْ، صِ، جمسائل ابن رشدابن رشد، ينظر:  (ّ)



 

ْٓ 

كىذا ما يستفاد من نصوص ا١تالكية فيما سبق من عنصرم اٞتالء كتعدم 
 . (1)السلطاف

ككذلك جعل اٟتنابلة اٟتصار الذم ٯتنع الناس من ا٠تركج إىل األرض ا١تستأجرة 
بة اليت ٘تنع ا١تستأجر من ألنو من األمور الغالللزرع سببا لثبوت خيار الفسخ للمستأجر؛ 

 .(2)استيفاء منفعتو

 اٟتصار يف القانوف القطرم: ا١تسألة الثانية
  اختلف فيو القانونيوف يف قطر بُت قائل بأف:

 .(3)اٟتصار يستدعي تطبيق الظركؼ الطارئة إلعادة التوازف االقتصادم-ا
  .(4)اٟتصار قوة قاىرة ٘تنع تنفيذ العقود-ب

، إال أنو يف (5)تاج إىل تفصيل كما سبق يف اٞتوائحسألة ٖتىذه ا١تكالتحقيق أف 
مسألة إرىاؽ ا١تدين، تتدخل ىنا نظرية الظركؼ الطارئة، اليت ٣تا٢تا تعديل العقود كرفع 

 اإلرىاؽ عن ا١تدين؛ إلعادة التوازف االقتصادم.
 القانوف القطرم ىنا يتميز عن الفقو اإلسالمي بالتدخل يف تعديل العقد يفتعليق: 

 حالة اإلرىاؽ الشديد ألحد ا١تتعاقدين، عن طريق إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة.

                                                
 

 .ٔٓ-ٓٓصينظر:  (ُ)
 .ُّ، صٖ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ِ)
 ـ.َُِٕ/ٕ/ُٓ"، اٟتصار يستدعي تطبيق الظركؼ الطارئة إلعادة التوازف االقتصادم راشد آؿ سعد، " (ّ)

https:bit.ly،2MIPsl5- 
 

 ـ.َُِٕ/َُ/ِٔثاٍل بن علي آؿ ثاٍل، اٟتصار قوة قاىرة ٘تنع تنفيذ العقود"،  (ْ)
http:cutt.us،rBIPG 

 .ٕٓ-ٓٓينظر: ص (ٓ)



 

ٓٓ 

  والمظاىرات واالعتصامات : الثورات الشعبيةالفرع السادس

 الفقو اإلسالمي كا١تظاىرات كاالعتصامات يف الثورات الشعبية: ا١تسألة األكىل
 ا١تتعاقد تعفي تايلكبال ،متعذرا العقد تنفيذ ٕتعل جائحة الثورات الشعبية ىل

  ا١تدين؟
 بعد أف أحطنا ٔتفهـو اٞتائحة يف الفقو اإلسالمي، فإننا نعتقد أف تأثَت الثورة

يف العقود مرتبط ٔتا تفرزه من اضطرابات كفوضى  كا١تظاىرات كاالعتصامات الثورات الشعبية
تالفها كقطع للطرؽ كتعطيل للمصاحل ٕتعل من تنفيذ ىذه العقود أمرا مستحيال بسبب إ

للمعقود عليو، أك ا١تقصود منو، ٦تا ال ٯتكن الرجوع فيو على ا١تػيػتًلف، كإذا كانت كذلك 
 .فإهنا تعترب جائحة، كتعفي ا١تتعاقد ا١تدين ا١تتضرر من اإليفاء بالتزاماتو

 القانوفيف  كا١تظاىرات كاالعتصامات الثورات الشعبية الثورات الشعبية :الثانية ا١تسألة
 القطرم

 إذا بأهنا القوؿ نستطيع السابقُت، الطارئة كالظركؼ القاىرة القوة ١تفهومي اطبق
 قاىرة. قوة تعترب فإهنا دفعها، ٯتكن كمل ،االلتزاـ ٤تل أتلفت

 فإهنا فاحشا، غالء األسعار غالء يف سببا كانت  بأف ا١تدين؛ إرىاؽ يف تسببت كإف
 على ا٠تسارة بتوزيع العقد تعديل ميت عليو كبناء الطارئة، الظركؼ نظرية إطار ضمن تدخل

 ا١تتعاقدين.

 القانونية التشريعات :السابع الفرع

 اإلسالمي الفقو يف القانونية التشريعات :األكىل ا١تسألة
 تأخذ أف العقود، بعض على تؤثر كاليت اٟتاكم يصدرىا اليت للتشريعات ٯتكن ىل

 التشريعات؟ ىذه بسبب سائرخ من عليو يًتتب ٦تا ا١تدين تعويض حيث من اٞتوائح حكم
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 كال معينة، دكؿ من معينة، زراعية عقاقَت استَتاد ٔتنع تشريع مثال يصدر كأف  كذلك
 إىل يفضي كمنعها معينة، زراعية آفات تعاجل العقاقَت ىذه أف العلم مع فيها، إال توجد
 يف يتسبب فبعضها مضموهنا، ْتسب األثر حيث من تتفاكت التشريعات إف الزرع. ىالؾ

 عليو تطبق فهذا ،متعذرا العقد يف االستمرار كيكوف ،العقد من ةا١تقصود ا١تنفعة إتالؼ
 من إٝتنت باستَتاد مثال يتعهد كمن  للمدين، إرىاؽ مصدر يكوف كبعضها اٞتوائح، أحكاـ

 كىذا بعيد، بلد من باالستَتاد ا١تتعهد فيضطر منو، االستَتاد ٔتنع مرسـو فيصدر قريب، بلد
 اٞتوائح؛ أحكاـ لتطبيق ٣تاؿ ال فهنا مرىقة، تكوف كقد بو تعهد عما زائدة اراأسع يكلفو

 مرىق. ىو بل مستحيال، ليس العقد يف االستمرار ألف

 رمالقط القانوف يف القانونية التشريعات :الثانية ا١تسألة
 الطارئة، كالظركؼ القاىرة القوة نظريتا فيهما فيطبق السابقتُت، للحالتُت بالنسبة

 بسبب االلتزاـ ٤تل لتلف مستحيال؛ أصبح األكىل اٟتالة يف العقد يف االستمرار أف لككذ
 اآلفة.

 فاٟتادث فيها، متوفرة الطارئة الظركؼ فمكونات ٥تتلف، فاألمر الثانية، اٟتالة كأما
  مرىقا. للعقد تنفيذه ٬تعل ٦تا ا١تدين، ٟتق قد كالضرر كاستثنائي، عاـ

 تعديل يف الطارئة الظركؼ بتدخل اإلسالمي الفقو عن طرمالق القانوف يتميز تعليق:
 ٭تافظ فإنو اإلسالمي الفقو ٓتالؼ العقد، ا١تلزمة القوة يضعف كىو ،اإلرىاؽ حالة يف العقد
 يفسخو. فإنو التلف ال اإلرىاؽ حالة يف العقد إلزامية على



 

ٕٓ 

 المبحث الثاني: أنواع الجوائح في الفقو اإلسالمي والقانون القطري 

 ألصالة والتبعية بالنظر لالمطلب األول: أنواع الجوائح 

 الفقو اإلسالميفي والتبعية ألصالة بالنظر لأنواع الجوائح الفرع األول: 

 : اٞتوائح األصليةا١تسألة األكىل
، سواء كانت ٝتاكية أك آدمية،   ٤تل االلتزاـىي اليت تكوف سببا يف تلف مفهومها:  

 .(1)، سبق اٟتديث عن حكمهاالثمار أك الزركعثال يتلف كالربىد كا١تطر م

 : اٞتوائح اليت ٢تا حكم األصلا١تسألة الثانية
، كهبوب ىالكودكف  ٤تل االلتزاـاليت تكوف سببا يف تعييب  اآلفات ىيمفهومها: 

الذم ريح مع غبار، فتتعيب الثمار دكف أف تتلف، فتؤثر يف قيمتها، فهل ىذا التعييب 
 بو عن ا١تشًتم مقدار النقص الذم أصاب الثمار؟ائح، ٭تط و اٞت سببتو

 اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقواؿ:
إىل أف ذلك جائحة، إال أف  (3)كاٟتنابلة (2)ذىب ا١تالكية يف ا١تشهور :القوؿ األكؿ

 ا١تالكية ٯتضوف العقد مع رجوع ا١تشًتم على البائع ٔتقدار ما نقص من قيمة الثمار.
مل يقيد اٞتائحة بكوهنا متلفة  «(4)فأصابتو جائحة»مطلقا  كذلك أف اٟتديث كرد

 للمعقود عليو، أك منقصة لقيمتو.

                                                
 

 .كما بعدىا ُّصينظر:  (ُ)
 .ُّٗ، صٓ، جشرح مختصر خليل ينظر: ا٠ترشي، (ِ)
 .ِٖٔ، صّج ،كشاف القناعينظر: البهوٌب،  (ّ)

 (.ُْٓٓ، رقم )َُُٗص ،ّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، لم يف أخرجو مس(ْ)    



 

ٖٓ 

كأما اٟتنابلة فاعتربكا التعييب أكىل من التلف، كرتبوا عليو أهنم: خَتكا ا١تشًتم بُت 
ما  إمضاء البيع مع أخذ أرش العيب، أك رد البيع كأخذ الثمن كامال، معللُت األمر بأف:

 (1)تػىلىفىوي بسبب يف كقت كاف ضماف تعييبو فيو بذلك أكىل، ككذا الشافعية يف القدَلضىًمنى 
 .ذىبوا إىل ٗتيَت ا١تشًتم

شًتم؛ ألف إىل أنو ال يثبت ا٠تيار للم (2)ذىب الشافعية يف اٞتديد القوؿ الثاٍل:
 .(3)أف البائع ال يتحمل تبعتها كمناقشتها ، كقد سبقت أدلتهماٞتائحة ىو من يتحملها

إىل أنو ليس ّتائحة، كإ٪تا ىو عيب ٮتَت  (4): ذىب ا١تالكية يف قوؿالقوؿ الثالث
 .  (6)؛ ألف التعييب ليس ّتائحة لبقاء عُت الثمرة(5)فيو ا١تشًتم بُت اإلمساؾ كالرد

ا١تناقشة: بقاء عُت الثمرة ال يدؿ على أف التعييب ليس ّتائحة؛ ألف التعييب نفسو 
 و تنقص قيمة ا١تعقود عليو.نوع من اإلتالؼ، فبسبب

 يظهر كاهلل أعلم أنو جائحة؛ لعدـ الفارؽ بُت التلف كالتعييب، فكل منهما  الراجح:
 كيؤثر يف قيمتو. ا١تعقود عليوينقص من  

 : ا١تنزؿ منزلة اٞتوائحا١تسألة الثالثة
 ةقصودا١ت ا١تنفعة اليت تكوف سببا يف عدـ حصوؿ اآلفات: ا١تراد با١تنزؿ منزلة اٞتوائح 

 يتم ا١تقصود من ا١تسألة بذكر صورتُت: إحدا٫تا يف البيع، كاألخرل يف الكراء.ك  .االلتزاـمن 
 كىاتاف ا١تسألتاف مل أعثر عليهما إال عند ا١تالكية.

                                                
 

 .ٓٔٓ، صّج ،روضة الطالبينينظر: النوكم،  (ُ)
 .مصدر سابق (ِ)
 .كما بعدىا ّٓصينظر:  (ّ)
 .ُٖٗ، صِج، شرح الرسالةابن ناجي، ينظر:  (ْ)
 مصدر سابق.(ٓ)
 .ُِِ، صٓج الذخيرة،القرايف، ينظر:  (ٔ)
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 أف يشًتم شخص كرؽ توت بغرض إطعامو لدكد اٟترير، فيموت الدكدالبيع: -ُ
ما  -على خالؼ بينهم–مة أك ٙتن ، فيوضع عن ا١تشًتم قي(1)ّتائحة كليس بتقصَت منو

رغم أف ا١تعقود عليو كىو كرؽ التوت  -كىو موت الدكد ا١تقصود باإلطعاـ–أتلفتو اٞتائحة 
؛ فذىاب .(2)اليت أمر النيب بوضعها بقي سليما، كيدؿ على ىذا دخولو يف عمـو اٞتوائح

 منفعة ا١تعقود يف معٌت ذىاب العُت ا١تعقود عليها.
بغض النظر عن السبب؛ ألف – م شخص فندقا، فينجليأف يكًت الكراء: -ِ

ا ذكر م كجوي تىنزُّؿك  أىل ذلك البلد عنو، فال يوجد من يسكنو. -ا١تتعاقد ال يد لو يف اٞتالء
ا١تكًتمى لو الفسخي عن نفسو كيسقط عنو الٌثمني أك  ٌف ا١تشًتمى أكأ بالنظر ؛منزلةى اٞتائحة

 .(3)الكراء
 عمـو اٞتوائح؛ فجالء أىل البلد مصيبة ال يد كىذه ا١تسألة أيضا داخلة يف

للمكًتم فيها، فيوضع عنو الكراء؛ كألف األمر بوضع اٞتوائح يشعر بأف ا١تكًتم ىو من 
 توضع عنو، كأما ىو فما الذم سيضعو.

 ٙترة ىذا التقسيما١تسألة الرابعة: 

 ٙترتو يف النقاط التالية. تتجلى
فيشًتط يف التابع ما ال يشًتط يف ا١تتبوع،  من حيث ضبط األصل كا١تنزؿ منزلتو،-ُ

، لداللة النص عليها   كبياف ذلك: اٞتائحة األصلية اليت تتلف ا١تعقود ال يشًتط فيها العمـو
ألهنا ك  ،مرتبتهافيشًتط فيها العمـو لضعف  ؛، كأما ا١تلحقة(4)كما سبق يف حكم اٞتائحة

                                                
 

 .ُّٗ، صٓ، جشرح خليل٠ترشي، اينظر: (ُ)
 (.ُْٓٓ، رقم )ُُُٗ، صّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف  (ِ)
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ ابن تيمية، ، َُّ، صِجالفواكو الدواني، ينظر: النفراكم،  (ّ)

 .ُٗ، صْج، اإلسالم
 .كما بعدىا ُّصينظر:  ْ



 

َٔ 

، كىذا يسهل على (1)اٞتالء مسألة ية يفلة األصل، كما سبق يف نصوص ا١تالكزً نٍ لة مى زَّ نػى مي 
 الفقيو معرفة ما يكوف جائحة ٦تا ال يكوف.

يعُت على ضبط تقدير اٞتائحة، فمثال اٞتائحة األصلية تقديرىا بالكيل، أما -ِ
 .(2)التعييب الذم يأخذ حكم األصل، فإنو يقدر بالقيمة، كما ىو ا١تشهور عند ا١تالكية

 القانون القطريفي والتبعية ألصالة بالنظر ل أنواع الجوائحالفرع الثاني: 
القطرم بُت ما ىو أصلي أك تبعي، كإ٪تا نز٢تا منزلة كاحدة، فسول بُت القوة  ا١تقننمل يفرؽ 

ا١تنزؿ منزلة ، كبُت ما ٯتنع حصوؿ ا١تقصود، )٤تل االلتزاـالقاىرة كالزالزؿ مثال اليت تتلف 
 من القانوف ا١تدٍل: ّْٔ اٞتوائح يف الفقو اإلسالمي( كما يف ا١تادة

إذا استحاؿ على ا١تستأجر هتيئة األرض للزراعة أك بذرىا، أك ىلك البذر كلو أك -ُ
أكثره، ككاف ذلك لسبب أجنيب ال يد لو فيو، برئت ذمتو من األجرة كلها أك بعضها ْتسب 

 األحواؿ.
و أف كإذا ىلك الزرع كلو قبل حصاده لسبب أجنيب ال يد للمستأجر فيو، جاز ل-ِ

  يطلب إسقاط األجرة.
إذا ىلك بعض الزرع، كترتب على ىالكو نقص كبَت يف ريع األرض، كاف -ّ

 للمستأجر أف يطلب إنقاص األجرة ٔتا يتناسب مع ما نقص من ريع األرض.
و ابن تيمية يف مسألة ىالؾ تعليق: ما ذىب إليو القانوف القطرم ىو ما ذىب إلي

 لى باقي األنواع اليت ستأٌب يف ا١تطلب الثاٍل كالثالث.كيسرم ىذا التنزيل ع .(ّ)الزرع

                                                
 

 .ٓٓصينظر:  ُ
 كما بعدىا. ِِْ، صّ، جالشرح الصغيرالدردير، ينظر:  ِ
كسيأٌب مناقشة ىالؾ الزرع  .ُٗ، صْج، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالمابن تيمية، ينظر:  (ّ)

 .ُُٗيف ص 



 

ُٔ 

 مصدر حصولهال بالنظر المطلب الثاني: أنواع الجوائح

 : الجائحة السماويةالفرع األول
 اآلفة اليت ال صنع آلدمي فيها كالزالزؿ كالفيضانات كالربد كغَتىا.مفهومها: 

  : الجائحة المكتسبةالفرع الثاني
، كىي على كاٞتيش كالسارؽ كغَت٫تا  ؛ببا فيهايكوف اإلنساف س اآلفة اليتمفهومها: 

 قسمُت: 
 كالسارؽ.  ؛االحًتاس منوتعذر ي مقدكر على دفعو، لكن ضً أمر أرٍ  -ُ
  ؛ما كاف من األمور األرضية اليت ال يقدر على دفعها كاالحًتاس منها -ِ
 . (1)كاٞتيش

 ثمرة ىذا التقسيمالفرع الثالث: 
 حمل تبعة اٞتائحة، كذلك بأف ا١تقتصرين ّتعلها يف اآلفاتفيمن يت تتلخص ٙترتو

السماكية ينفوف الضماف عن البائع، فيما اآلخركف يسوكف بُت السماكية كا١تكتسبة لنفي 
 الفارؽ، فيحملوف تبعتها البائع.

 .(2)نسبة الخسارة بسببهال بالنظرالمطلب الثالث: أنواع الجوائح 

 : الجوائح المائيةالفرع األول
 بسبب ا١تاء، قلة أك كثرة. ؛فيها ٤تل االلتزاـىي اليت يكوف ىالؾ فهومها: م

                                                
 

 .ُٕٗ، صِجشرح الرسالة ينظر: زركؽ،  (ُ)
 .ٕٗ، صٔج المسالك،، ابن العريب، ِّّ، صْج ،المنتقىينظر: الباجي،  (ِ)



 

ِٔ 

من حيث األثر، ال ) (1)، كىو جائحة باتفاؽ كما سبقفقلة ا١تاء تسبب العطش 
 فيوضع عن ا١تشًتم قليلها ككثَتىا.، من حيث الوصف(

ية، ككثرة ا١تاء يسبب العفن، كىو كسائر العفن يأخذ حكم باقي اآلفات السماك  
 .(2) فتوضع عن ا١تشًتم

 : الجوائح غير المائيةالفرع الثاني
 كالربد، أك اٞتراد، أك غَت٫تا.  ؛مل يكن العطش سببا يف ا٢تالؾ اليت: ىي مفهومها

 .(3)كيوضع عن ا١تشًتم أيضا تبعتها

 ثمرة ىذا التقسيمالفرع الثالث: 
كاٟتنابلة  (4)هاء ا١تالكيةتتجلى ٙترة التقسيم يف نسبة ا٠تسارة ا١تعتمدة، كذلك أف فق 
 جعلوا الثلث كمعيار يف إعماؿ اٞتوائح بالنسبة للجوائح غَت ا١تائية. (5)على قوؿ

                                                
 

، ّج ،الوسيط، الغزايل، ْٔٓص ،ّج ،روضة الطالبينالنوكم، ، ْٕٓ، صٓ، جالتوضيحنظر: خليل، ي (ُ)
، ابن مفلح، ُٖٓ، صٔ، جالمغني، ابن قدامة، ُُٔ، صٓ، جنهاية المطلب، اٞتويٍت، ُْٗ-ُّٗص

 .َُٔج، صْالمبدع، 
 .ٕٔٗ، صِ، جروضة المستبينابن بزيزة،  ،ْٕٗٔ، صَُ، جالتبصرةاللخمي،  ينظر: (ِ)
 ،روضة الطالبين، النوكم، َّٗٓ، صُِ، جالتبصرة، اللخمي، ْٕٓ، صٓ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ّ)

، ابن ُُٔ، صٓ، جنهاية المطلب، اٞتويٍت، ُْٗ-ُّٗ، صّج، الوسيط، الغزايل، ْٔٓ، صّج
 .َُٔ، صْ، جالمبدع، ابن مفلح، ُٖٓ، صٔ، جالمغنيقدامة، 

 .ُُٗ، صٓ، جشرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي،  (ْ)
 .ُٕٗ، صٔ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ٓ)
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 لجوائح وأركانها في الفقو اإلسالميا لوضع المبحث الثالث: الشروط المعتبرة

 والقانون القطري

 عند الفقهاء لجوائحا  لوضعالمطلب األول: الشروط المعتبرة 
ىا ببعض من االختصار؛ ألف ا١تقصود من ذكرىا كضع معايَت يؤسس كنكتفي بذكر 

هبا للنظرية، كذكر التفاصيل كاٞتزئيات غَت مراد يف ْتثنا، كننبو إىل أف أغلب ىذه الشركط 
 نص عليها ا١تالكية، ْتكم توسعهم يف موضوع اٞتوائح.

 . (1)أف تباع الثمرة مفردة دكف األصوؿ، فإف كانت معها فال جائحة :كؿاأل
أف تبقى الثمار على األشجار حىت يتناىى طيبها، فإف تناىى كأصيبت فال  :ثاٍلال

 .(2)جائحة
 ،: أف تكوف الثمرة ا١تفردة اجملاحة يف بيع ٤تض، فال جائحة فيما كاف صداقاثالثال

، يف ا١تكارمة فال ترجع الزكجة على زكجها إذا أصدقها ٙترة كأجيحت، ألنو مبٍت على
 .(3)١تالكيةا١تشهور عند ا

كركاية عند  (4)يف ا١تشهور عند ا١تالكية : أف يبلغ ما أجيح الثلث ال أقلرابعال
 .(5)اٟتنابلة

                                                
 

، الزركشي، ُّٖ-ُِٖصلباب اللباب، كما بعدىا، ابن راشد،  ِٕٓ، صٓ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ُ)
 .ُٗٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي

، شرح مختصر الخرقيكما بعدىا، الزركشي،  ُِٗ، صِ، جالفواكو الدوانيينظر: النفراكم،  (ِ)
 .ِٕٓ، صّج

 ُِٗ، صِ، جالفواكو الدوانيكما بعدىا، النفراكم،  ِٕٓ، صٓ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ّ)
 كما بعدىا.

 .ُُٗ، صٓ، جشرح الخرشيينظر: ا٠ترشي،  (ْ)
 .ٕٔك ُٔصينظر:  (ٓ)



 

ْٔ 

 المطلب الثاني: شروط نظرية الجوائح في الفقو اإلسالمي
الشركط اليت ذكرىا الفقهاء لوضع اٞتائحة، ىي عند التأمل يظهر أهنا متعلقة 

 (1)وائح، كليس جوائح الثمار فقط، كبناء على ما سبقبالثمار فقط، كحديثنا عن نظرية اٞت
كمن ا١تفهـو الشامل للجوائح، ٯتكن صياغة شركط ترتكز عليها النظرية يف من ىذه الشركط 

 كجودىا.
: أف يكوف اٟتادث مستحيل الدفع كال ٯتكن االحًتاز منو بغض النظر عن ؿك األ

، كقلنا ٤تل االلتزاـفوت ا١تقصود من توقعو، كقلنا: اٟتادث حىت يشمل اآلفة كغَتىا ٦تا ي
ألنو إف كاف باإلمكاف الدفع أك التحرز، فإف ا١تدين ال يعفى من ا١تسؤكلية.  باستحالة الدفع؛

كأما التوقع فال أثر لو يف ثبوت أك نفي ا١تسؤكلية عن  .(2)كىو مستفاد من تعريف اٞتائحة
 توقعو. ا١تدين؛ ألف ا١تدين إذا عجز عن دفع اٟتادث، فال أثر ل

: فإف كاف أحد ٤تل االلتزاـيد يف تلف  ا١تلتزمُت: أف ال يكوف ألحد من ثاٍلال
كىو أيضا مستفاد من تعريف  ىو ا١تتسبب يف التلف فإنو يتحمل ا١تسؤكلية كاملة. ا١تلتزمُت
 .(3)اٞتائحة

، ٦تا يًتاخى تنفيذه: أم أف التلف يقع يف أثناء التنفيذ ٤تل االلتزاـ: أف يكوف ثالثال
وجود يعلم بو، كلو كاف التلف عند التعاقد لتحمل ا١تدين ا١تسؤكلية؛ ألنو داخل على أمر م

كىو مستفاد من الشرط الثاٍل من شركط اٞتوائح )أف تبقى الثمار  فكأنو رضي بالتلف.
 على األشجار حىت يتناىى طيبها(.

                                                
 

 .ُٔينظر: ص (ُ)
 .ُٔينظر: ص (ِ)
 .ُٔينظر: ص (ّ)



 

ٔٓ 

 القوة القاىرة في القانون القطريالمطلب الثالث: شروط 

 لقوة القاىرة توافر الشركط اآلتية: يشًتط يف ا 
: استحالة دفع اٟتادث: أم أف اٟتادث ٬تب أف يًتتب عليو استحالة تنفيذ ؿك األ

العقد استحالة مطلقة، ال تقتصر على ا١تدين كحده، بل تشمل أم شخص يكوف يف 
 كضعو.

 كغَت٫تا.ْْٓك ُٖٖكىذا مستفاد من ا١تادة 
 يد ال أجنيب بسبب التلف أك ا٢تالؾ يكوف أم: : أف يكوف اٟتادث خارجيان ثاٍلال

فإذا تسبب أحد ا١تتعاقدين بوقوع اٟتادث أك ساعد على كقوعو، فال  فيو، ا١تتعاقدين ألحد
 يشكل اٟتادث قوة قاىرة حىت لو توافر فيو الشرط السابق، كبالتايل ال يعفى من ا١تسؤكلية. 

 كغَت٫تا.ْْٓك ُٖٖكىو مستفاد من ا١تادة 
القطرم، كأراه نافعا مع اٟتادث ا١تفاجئ  ا١تقنناف التوقع فلم يذكره كأما شرط إمك

على القوؿ بالتفريق بُت القوة القاىرة كاٟتادث ا١تفاجئ، كصاحب دراجة اصطدـ ٔتحل مع 
كقد ذكره صاحبا كتاب النظرية العامة لاللتزامات يف شرحهما  معرفتو هببوب رياح شديدة.

 .(1)أجده منصوصا عليو فيما بُت يدم من ا١تواد للقانوف ا١تدٍل القطرم، لكٍت مل

 المطلب الرابع: شرط البراءة من الجوائح في الفقو اإلسالمي والقانون القطري

 شرط البراءة من الجوائح في الفقو اإلسالميالفرع األول: 
ك١تعرفة حكم ىذا الشرط من حيث الصحة كالبطالف، نتطرؽ ألقساـ الشركط 

 عرفة القسم الذم ينتمي إليو كبناء عليو ٯتكن معرفة حكمو.ا١تقًتنة بالعقود؛ ١ت
 كىذه الشركط على أقساـ ثالثة: أقساـ الشركط ا١تقًتنة بالعقود:

                                                
 

 .ِّٖ، صُ، جلتزامالنظرية العامة لالينظر: ٧تيدة، علي، كالبيات، ٤تمد علي،  (ُ)



 

ٔٔ 

ما يبطل فيو العقد كالشرط: كىو ما كاف الشرط ا١تشًتط فاسدا لو تأثَت يف -ُ
على ا١تشًتم كأف الثمن، كالذم يبيع الدابة على أف يسافر عليها سفرا بعيدا، أك فيو ٖتجَتا 

 يشًتط أف ال يبيع السلعة أك يهبها.
ما يصح فيو البيع كالشرط: كىو شرط ما يقتضيو العقد كتسليم ا١تبيع، أك ال -ِ

يقتضيو كال ينافيو، لكونو ال يؤكؿ إىل غرر كال فساد يف ٙتن كال مثموف، كالذم يبيع الدابة 
 على أف يركبها اليـو كاليومُت كما أشبو ذلك.

يصح فيو البيع كيبطل الشرط: كىو ما كاف الشرط فاسدا إال أنو خفيف مل ما -ّ
تقع لو حصة من الثمن، كذلك مثل أف: يبيع السلعة على أنو إف مل يأتو بالثمن إىل يومُت 

كمثل الذم يبتاع اٟتائط بشرط الرباءة من اٞتائحة؛ ألف اٞتائحة لو أك ثالثة فال بيع بينهما، 
ع مل يلزمو ذلك؛ ألنو أسقط حقان قبل كجوبو، فلما اشًتط إسقاطها أسقطها بعد كجوب البي

يف عقد البيع مل يؤثر ذلك يف صحتو، ألف اٞتائحة أمر نادر فلم يقع لشرطو حصة من 
الثمن، كمل يلـز الشرط إذ حكمو أف يكوف غَت الـز إال بعد كجوب الرجوع للجائحة كما 

 .(1)أشبو ذلك
صا عليو إال عند ا١تالكية، كاختلفوا فيو على مل أجده منصو : حكم ىذا الشرط

 :قولُت
إىل أف العقد صحيح كالشرط باطل،  (2): ذىب ا١تالكية يف ا١تعتمدالقوؿ األكؿ

 كظاىره كلو فيما عادتو أف ٬تاح. 
اًر قػىٍبلى أىٍف  قاؿ: "نػىهىى رىسيوؿي اهللً  ،كالدليل على ذلك: حديث أنس عىٍن بػىٍيًع الث مى

 (1)«أىرىأىٍيتى ًإٍف مىنىعى اهللي الثىمرة، مًبى يىٍأخيذي أىحىديكيٍم مىاؿى أىًخيًو؟: »ؿ النيب . قا"تػيٍزًىيى 

                                                
 

الدسوقي، ، ّّٗصتحرير الكالم، ، اٟتطاب، ِِّ، صّ، جالمقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  (ُ)
 .ُٕٓ، صّ، جحاشية الدسوقي

 .َِّ، صٔج ،النوادر والزياداتبن أيب زيد، ا، ِِّ، صّ، جالشرح الصغير ،ينظر: الدردير (ِ)



 

ٕٔ 

كجو الداللة: دؿ اٟتديث على أف البائع ال يستحق الثمن يف حاؿ اٞتائحة بوجو 
 من الوجوه؛ ألنو أكل ١تاؿ األخ بغَت حق، كاالشًتاط كجو من كجوه أكل ماؿ الغَت.

ق(: )كىذا اٟتديث أصله يف كل مبيع ال يتوصل ْٖٕ :)ت و اهللرٛت قاؿ اللخمي
إىل قبضو إال إىل كقت ال يدرل ىل يسلم ا١تبيع إىل ذلك الوقت أـ ال؛ ألف البيع على أف 

 ،(3)كقيد بعضهم ىذا القوؿ ٔتا كانت اٞتائحة فيو نادرة .(2) ا١تصيبة من ا١تشًتم فاسده(
؛ لكونو إسقاطا ٟتق غَت كاجب،  كعلل ذلك بأف إسقاط اٞتائحة بعد كجوب البيع غَت الـز

كأما اشًتاط إسقاطها يف عقد البيع، فال تأثَت لو يف صحة العقد إذا كاف الشرط ال حصة لو 
 .(4)من الثمن؛ ألف اٞتائحة أمر نادر كالغالب السالمة

، دأف العقد فاس (5): كيف قوؿ ضعيف للمالكية نسب للسليمانيةالقوؿ الثاٍل
ف ٮتَت البائع فإف أسقط شرطو صح البيع كإال رد كلو يف الفوات األكثر من الثمن كاختار أ
  .(6)أك القيمة

 .(8)كبعضهم قيده ٔتا عادتو أف ٬تاح .(7)ل ىذا القوؿ بزيادة الغررل  كعي 
 ا١تناقشة: ما داـ االشًتاط ال تأثَت لو يف الثمن فالغرر منتف.

                                                
 

: باب إذا باع الثمار قبل أف يبدك صالحها، ٍب أصابتو ، كتاب: البيوع، بابصحيحوأخرجو البخارم يف (ُ)
، كتاب: ا١تساقاة، باب: كضع صحيحوكمسلم يف  ،(َِِٖ، رقم )ٕٕ، صّج عاىة فهو من البائع،

 (.ُٓٓٓ، رقم ) َُُٗص ،ّاٞتوائح، ج
 .ِٕٖٗ، صٔ، جالتبصرةاللخمي،  (ِ)
 َُٓ، صُِ، جالبيان والتحصيلابن رشد، ينظر:  (ّ)
 .َُٓ، صُِ، جالبيان والتحصيلرشد،  ابنينظر: (ْ)
 .ّْٕٔ، صَُ، جالتبصرةاللخمي،  (ٓ)
 .ُٖٗ، صِ، جشرح الرسالةابن ناجي،  (ٔ)
 .ِِّ، صّ، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (ٕ)
 مصدر سابق. (ٖ)



 

ٖٔ 

فاسد كالعقد صحيح؛ ألف اشًتاطو ىذا القوؿ األكؿ القائل بأف الشرط  الراجح:
 ٔتنزلة من اشًتط أف يأخذ ٙتن ما مل يكن بعد.

 القانون القطريفي شرط البراءة من الجوائح الفرع الثاني: 

 اٟتادث أك القاىرة القوة تبعة ا١تدين يتحمل أف على االتفاؽ ٬توز :ِٖٓ ا١تادة
 الفجائي.

 القوة تبعة ٖتمل ا١تدين على يشًتط أف للدائن ٬توز أنو ا١تادة ىذه من يتضح تعليق:
 هبالؾ قضيين ال ا١تتعاقدين بُت االلتزاـ أف ىذا على كيًتتب الفجائي، اٟتادث أك القاىرة

 حق يسقط ال حىت الشرط ىذا من يمنعف اإلسالمي الفقو أما ،الشرط ىذا لوجود احملل
 ىذا ٬تعل القطرم القانوف بينما فيها، لو يد ال حادث من ا١تسؤكلية من اإلعفاء يف ا١تدين
 إسقاطو. كلو ا١تدين حق من الشرط

 القطري. والقانون اإلسالمي الفقو في الجوائح أركان الخامس: المطلب

 اإلسالمي الفقو في الجوائح أركان األول: الفرع
، ٯتكن القوؿ بأف اٞتوائح ال ٯتكن قيامها كتطبيقها إال بوجود (1)من مفهـو اٞتوائح

 ية:العناصر التال
 يف بيع أك غَته. لتزاـ، كسواء كاف االاأك معنوي اطبيعي ا: سواء كانا شخصلتـزأكال: ا١ت

 ، كيشًتط فيو:٤تل االلتزاـثانيا: اجملاح: كىو 
 التلف أك ما يف حكمو.-ُ
كل ما ال يباع إال بعد يبسو من أف تكوف اٟتاجة فيو داعية للًتاخي، فمثال:  -ِ

 . (1)ائحة فيوفال ج ،قمح أك شعَت أك غَت٫تا

                                                
 

 .ُٔينظر: ص (ُ)



 

ٔٗ 

أف تكوف اإلصابة الثلث فما فوؽ كما  (اٙتار إف كانت  ) كما أنو يشًتط فيو-ّ
 .(3))على تفصيل بينهم( كركاية عند اٟتنابلة (2)سبق عند ا١تالكية

أك ما ينزؿ منزلتو،  ،ثالثا: اجمليح: كىو اٟتادث الذم يكوف سببا يف اإلتالؼ
 كيشًتط فيو:

 .هكال بعد االنتهاء من تنفيذ و، ال قبللتزاـاالأف يكوف أثناء تنفيذ -ُ
 ال ٯتكن دفعو كال االحًتاس منو. ؛ال بد أف يكوف غالبا-ِ

أم  االلتزاـ: سواء كاف من جانبُت أك من جانب كاحد، كيشًتط فيو الًتاخي،رابعا: 
يف تنفيذه، فال توضع  ا١تلتـز٭تتاج إىل زمن لتنفيذه، فلو أمكن تنفيذه يف اٟتاؿ كقصر 

 ائحة عنو.اٞت
 مثالو: 

 االلتزاـ من جانبُت: كعقد بيع للثمر فوؽ رؤكس الشجر.-ُ
االلتزاـ من جانب كاحد: كمن كجبت عليو الزكاة يف ٙتره فقصر يف إخراجها، -ِ

 فإنو ال تطبق عليو أحكاـ اٞتوائح.

 القانون القطري الجوائح أركانالفرع الثاني: 
رة، ٯتكن القوؿ بأف اٞتائحة كالقوة القاىرة يف ٖتديد مفهـو القوة القاى (4)٦تا سبق

، ككما سيأٌب يف (5)ا يف بعض اٞتزئيات كما سبقتتتقاطعاف يف ا١تفهـو كاألركاف، كإف اختلف
 بعض تطبيقات العقود.

                                                
 

 .ُٕٗ، صِ، جشرح الرسالةينظر: زركؽ،  (ُ)
 .ُُٗ، صٓ، جشرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي،  (ِ)
 .ُٕٗ، صٔ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ّ)
 .ِّصينظر:  (ْ)
 .كما بعدىا ِٔصينظر:  (ٓ)



 

َٕ 

 الفصل الثاني: محل وضع الجوائح
 

كعلى الثمار كمحل، إال أهنا ال  ،األصل يف اٞتوائح كركدىا على البيع كعقد ٘تهيد:
كىذا ا١تعٌت ىو الذم تدؿ عليو  حصر فيها، كإ٪تا تتعداىا إىل عمـو العقود كاألمواؿ.تن

النصوص كتطبيقات الفقهاء، كلذلك قبل ا٠توض يف ٤تل كضع اٞتوائح، نشرع يف اٟتديث 
 عن داللة النصوص على عمـو اٞتوائح.

مع بعض من االختصار ىػ( َُِٓ :)ت رٛتو اهلل كأكتفي ٔتا ذكره الشوكاٍل
أىمىرى ًبوىٍضًع اٞتٍىوىاًئحً  أىفَّ النَّيبَّ  ،جابر رضي اهلل عنوثبت من حديث  قتصارا على ا١تراد:ا

(1). 
، فيشمل كل جائحةىذا اللف -ُ  .ظ من صيغ العمـو
 .ة ٝتاكية داخلة ٖتت عمـو اٞتوائحاإلٚتاع على أف كل آف -ِ
 كدخل يف ذلك أيضا كل ما أصابتو اٞتائحة، سواء: -ّ
ا١تبيع، كمن يبيع زرعا، أك ٙترا، فتصيبو اٞتائحة قبل أف ينتفع بو أصابت عُت  -ا  
 ا١تشًتم.

، كذلك كمن يؤجر أرضا للزرع، العقد٤تل أصابت ا١تنفعة ا١تقصودة من  -ب  
فأصاب ذلك الزرع اٞتائحة، ذىبت هبا، أك ببعضها، فإنو ال شك أف ىذا يدخل ٖتت 

 عمـو اٞتوائح.
، كما كقع يف بعض األحاديث من التنصيص على بعض ما يشملو ا -ْ لعمـو

لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٙتىىرنا، فىأىصىابػىٍتوي »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رىسيوؿي اهلًل عن جابر :التنصيص بلفظ
لُّ لىكى أىٍف تىٍأخيذى ًمٍنوي شىٍيئنا، مًبى تىٍأخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍَتً حىقٍّ   .(2)«جىاًئحىةه، فىالى ٭تًى

                                                
 

 (.ُْٓٓ، رقم )ُُُٗ، صّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف  (ُ)
 (.ُْٓٓ، رقم )َُُٗ، صّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف (ِ)



 

ُٕ 

:  ملسو هيلع هللا ىلص ، أف النيبعىٍن أنسكيف لفظ   ًإٍف ملٍى يػيٍثًمٍرىىا اهللي، فىًبمى يىٍستىًحلُّ أىحىديكيٍم »قىاؿى
ألف التنصيص على بعض أفراد العاـ،  ؛ينايف مشوؿ اٞتوائح ١تا عدا ذلك ال .(1)«مىاؿى أىًخيوً 

 .  ال يكوف موجبا لتخصيص العمـو
كذلك يقتضي هبذا، عمـو اٞتوائح، كعمـو الثمرة، كعمـو ماؿ األخ،  تقرر -ٓ

حط كل جائحة، إذا ذىبت بالزرع أك الثمرة، كحط البعض، إذا ذىبت بالبعض، كأنو ال 
فرؽ بُت كوف ا١تبيع زرعا، أك ٙترا، أك كونو منفعة يراد هبا الزرع، أك الثمر، كتأجَت األرض، أك 

أصابت  إذا ،أك الثمر كا١تاء للزرع ،ا١تاء للزرع، أك الثمر، بل حط اٞتائحة  يف كرل األرض
 .(2)ثابت بطريق األكىل ،تلك اٞتائحة ما ىو ا١تقصود من الزرع أك الثمر

 كنشرع اآلف يف اٟتديث عن ٤تل كضع اٞتوائح
فقد قسمتو إىل أربعة مباحث، كالعلة يف ذلك؛ أف  ٤تلها كأما :محل وضع الجوائح

عليو، كأما لوركد النص فيو، كألف فيها تلفا للمعقود  ؛األصل يف اٞتوائح يف البيوعات
ا١تؤاجرات فهو ملحق، غَت منصوص عليو، كفيها ذىاب للمنفعة ا١تقصودة من العقد، كٔتا 
أهنما من العقود ا١تالية العوضية، أتبعتهما ٔتبحث عن العقود ا١تالية غَت العوضية، كيف 
ا١تبحث الثالث تناكلت اٞتوائح يف األمواؿ كالتصرفات اليت ال تدخل ٖتت مسمى العقود، ٍب 

 ختمت الفصل ٔتبحث عن بعض العقود ا١تعاصرة.
ا١تقصود من ىذا الفصل يف ذكر العقود كغَتىا ليس استقصاؤىا، كإ٪تا ا١تراد  تنويو:

هبا االستدالؿ على عمـو اٞتوائح، كأهنا شاملة للثمار كغَتىا يف احملاؿ، جارية يف العقود 
وائح ألف تكوف نظرية متكاملة يف كغَتىا، عامة يف سائر األمواؿ، كللتدليل على صالحية اٞت

 باهبا، كلذلك أغٌت ذكر بعضها عن ذكر الكل.

                                                
 

 (.ُٓٓٓرقم ) ،مصدر سابق(ُ)
 كما بعدىا. َّّٔ، صٕ، جالفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكانيينظر: الشوكاٍل،  (ِ)
 



 

ِٕ 

كأكد التنبيو كذلك إىل أف كثَتا من ا١تسائل مل أتناك٢تا إال يف نطاؽ ا١تذىب ا١تالكي؛ 
ىا من عدٌ لكوٍل مل أعثر عليها يف ا١تذاىب األخرل، أك أف ا١تالكية فقط ىم من صرحوا ب

 اٞتوائح.
 كالتايل:كىذه ا١تباحث  

 ا١تبحث األكؿ: كضع اٞتوائح يف عقود ا١تعاكضات
 ا١تبحث الثاٍل: كضع اٞتوائح يف العقود غَت العوضية

 ا١تبحث الثالث: كضع اٞتوائح يف غَت العقود
 ا١تبحث الرابع: كضع اٞتوائح يف عقود معاصرة

 

  



 

ّٕ 

 (1)المبحث األول: وضع الجوائح في عقود المعاوضات

 وائح في عقود المبيعاتالمطلب األول: وضع الج

 الجوائح في عقود المبيعات في الفقو اإلسالمي وضعالفرع األول: 
كاٟتديث عنها يستدعي اٟتديث عن ٤تلها؛ ألف احملل ىو ا١تقصود من العقد أصال، 
كىذه احملاؿ على أربعة أضرب؛ ضرب ال جائحة فيو كىو الزرع، كالثالثة األخرل فيها 

 عضها، يف الوقوع كا١تقدار.اٞتائحة، على ا٠تالؼ يف ب

 الضرب األكؿ: الزركع
 اختلف الفقهاء يف كقوع اٞتوائح يف الزركع على قولُت:

إىل نفي اٞتائحة عن الزركع  (3)كاٟتنابلة يف ا١تعتمد (2)القوؿ األكؿ: ذىب ا١تالكية
كتكامل  يباع إال بعد يبسوكذلك أف ما ال  كالقمح كالفوؿ كغَت٫تا من أنواع اٟتبوب.

 .(4)حو كاستحصاده، فتأخَته ٤تض تفريط من ا١تشًتم، فال يوضع عنو شيء من الثمنصال
الزرع ال يباع من غَت شرط القطع إال بعد تكامل صالحو، فإذا تركو بعد فقد كأيضا 

 .(5)فرط، كالثمرة تباع بعد بدك الصالح، كقبل تكاملها على الًتؾ، فال تفريط

                                                
 

عقود ا١تعاكضة : ىي اليت يكوف فيها العوض من الطرفُت ، كالبيع كاإلجارة كالسلم كالصرؼ كاٟتوالة كا١تزارعة (ُ)
، ُ، جقواعد البيوع وفرائد الفروعداف، كليد بن راشد السعي كا١تساقاة كالشركات بأنواعها ك٨تو ذلك.

 .ِٖص
 .ُٕٗ، صِج ،شرح الرسالةزركؽ، ، َُّ، صِ، جالفواكو الدوانيينظر: النفراكم،  (ِ)
 .ٖٔ، صِج، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ِٖٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي ينظر: الزركشي، (ّ)
 الزركشي،، ِٕٗ-ُٕٗ، صِج ،شرح الرسالةزركؽ، ، َُّ، صِ، جالفواكو الدوانيينظر: النفراكم،  (ْ)

 .ٖٔ، صِج ،شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ِٖٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي
 .ِٖٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي ينظر: الزركشي، (ٓ)



 

ْٕ 

إىل أف حكم ذلك حكم الثمرة  (1)ضعيف القوؿ الثاٍل: ذىب اٟتنابلة يف قوؿ
هنى عن بيع )النيٌب صلى اهلل عليو كسلم  لعدـ كجود الفارؽ، كذلك أف بالقياس عليها،

، فبيع ىذا بعد اسوداده، كبيع ىذا بعد ((2)العنب حىٌت يسود، كبيع اٟتب حىٌت يشتد
حو ابن كرج اشتداده، كمن حُت يشتد إىل حُت يستحصد مدة قد تصيبو فيها جائحة.

 .(3)القيم
ا١تناقشة: قياس مع الفارؽ ألف بيع اٟتب ال يكوف إال بعد يبسو كتركو ٤تض تقصَت 

 من ا١تشًتم.
كضع اٞتائحة عن ا١تشًتم يف اٞتوائح ترؾ  السبب يفالقوؿ األكؿ؛ ألف  الراجح:

ال  الثمار حىت تستويف طيبها، فإذا استوفت كمل يستلمها ا١تشًتم كاف تفريطا منو، كالثمار
تباع إٚتاال إال على ىذه اٟتاؿ، كأما الزركع فال تباع إال يابسة، فًتكها ٤تض تقصَت من 

 ا١تشًتم. 

 الضرب الثاٍل: الثمار
، كنذكر يف ىذا (4)سبق يف الفصل التمهيدم اٟتديث عن حكم جائحة الثمار

 ا.الفرع بعضا من ا١تسائل اليت مل تستوؼ ىناؾ، مع ذكر بعض الضوابط ا١تتعلقة هب
 عند القائلُت بوضع اٞتوائح. ض فيها نشرع يف ٖترير ٤تل النزاعكقبل ا٠تو 

 ٖترير ٤تل النزاع:

                                                
 

 .ِٖٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقي، الزركشي، ُٗٗ، صُِ، جاإلنصافينظر: ا١ترداكم،  (ُ)
، باب: ما جاء يف كراىية بيع الثمرة حىت ب: أبواب البيوع عن رسوؿ اهلل ، كتاسننوأخرجو الًتمذم يف  (ِ)

نعرفو مرفوعنا، إال  حديث حسن غريب، ال ىذا ( كقاؿ عنو:ُِِٖ، رقم )ُِٓ، صِيبدك صالحها، ج
 .حديث ٛتاد بن سلمة نم

 .ََْ، صٓج ،إعالم الموقعينابن القيم،  (ّ)
 .كما بعدىا ُّصينظر:  (ْ)



 

ٕٓ 

ىل بقائو يف أصلو، فال ما بيع منها بعد يبسو كاستيفاء طيبو كلو، كال ٭تتاج إ-ُ
 .(1)جائحة فيو

كقيل: جائحة كضمانو على البائع؛ لعدـ التسليم التاـ، كىو ركاية ضعيفة عن 
 .(2)الشافعية

 .(3)كما بيع منها يف ابتداء طيبو كبقي لتالحقو كانتهائو، ففيو اٞتائحة اتفاقا-ِ
 ٟتفظ النضارة كالرطوبة: ؛كاختلفوا يف بقاء الثمار على األصوؿ

إىل أنو ال جائحة فيها، كأف  (5)كاٟتنابلة (4)ذىب ا١تالكية يف قوؿ القوؿ األكؿ:
كذلك أف تركها لوقت النضارة تقصَت من  .(6)ا١تعترب فيها صالحها فقط كظهور نضجها

ا١تشًتم بسبب أف ظهور الصالح كاؼ يف صحة البيع، فلما مل ٬تذىا ا١تشًتم كاف تقصَتا 
 منو، فلم يتحمل البائع تبعة ذلك.

ا١تناقشة: ظهور الصالح غَت كاؼ؛ ألف الثمار تؤخذ شيئا فشيئا كما ىو معتاد، كال 
  بعضها الصالح.شك أف الثمار يف بعضها النضارة كيف

 أف فيها اٞتائحة. (7)ذىب ا١تالكية يف ا١تعتمد القوؿ الثاٍل:
 . (1)كعللوا األمر؛ بأف النضارة فيها مطلوبة يف الشراء كما الطيب مطلوب

                                                
 

روضة ، النوكم، ،ِّّ، صْ، جالمنتقىالباجي، ، َِّ، صّ، جبداية المجتهدرشد، ينظر: ابن  (ُ)
 .ٖٔ، صِج ،شرح منتهى اإلراداتالبهوٌب، ، ْٔٓص ،ّ، جالطالبين

 .ْٔٓ، صّ، جروضة الطالبينينظر: النوكم،  (ِ)
شرح زركؽ، ، ٗٔ، صٓ، جالمسالكابن العريب،  ،َِّ، صّ، جبداية المجتهدينظر: ابن رشد،  (ّ)

 .ٖٔ، صِج ،شرح منتهى اإلراداتالبهوٌب، ، ِٕٗ-ُٕٗ، صِج ،الرسالة
 .َٔٓ، صْ، جمواىب الجليلينظر: اٟتطاب،  (ْ)
 .ٕٖ، صِج ،شرح منتهى اإلراداتينظر: البهوٌب،  (ٓ)
 .ٕٖ، صِج ،شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، َٔٓ، ْ، جمواىب الجليلينظر: اٟتطاب،  (ٔ)
 .َٕٓ، صْ، ججليلمواىب الينظر: اٟتطاب،  (ٕ)



 

ٕٔ 

النضارة فيها حصة من الثمن،  ألف يظهر كاهلل أعلم رجحاف القوؿ الثاٍل؛ الراجح:
لى الثمار ٚتلة، كلكن شيئا فشيئا، كال ريب أف من كا١تشًتم كذلك يف فًتة اٞتذاذ ال يأٌب ع

 الثمار ما ٕتاكز الطيب إىل النضارة يف زماف اٞتذاذ.

 (2)الضرب الثالث: البقوؿ كاألصوؿ ا١تغيبة
 اختلف ا١تالكية كاٟتنابلة يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ:

اٞتوائح يف إىل كضع  (4)كاٟتنابلة يف قوؿ (3): ذىب ا١تالكية يف ا١تشهورالقوؿ األكؿ
 القليل كالكثَت منو، كذلك ١تا يأٌب:

 .(5)بوضع اٞتوائح ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مرأ  عمـو-ُ
 العادة سالمة ٚتيعها من التلف.-ِ
 .(6)البقوؿ ١تٌا كانت ٕتذ أٌكال فأكال مل ينضبط قدر ما يذىب منها-ّ

 أنو ال توضع فيو (8)كاٟتنابلة يف ا١تعتمد (7): ذىب ا١تالكية يف قوؿالقوؿ الثاٍل
؛ ألهنا  ال تباع من غَت شرط القطع إال بعد تكامل صالحها، فإذا تركها بعد اٞتائحة أصالن

 .(9)فقد فرط

                                                
 

 .َِٓ-َِْ، صّ، جبداية المجتهدينظر: مصدر نفسو، ابن رشد ،  (ُ)
(ِ).  البقوؿ كا٠تس كالسلق كالكراث كاألصوؿ ا١تغيبة كاٞتزر كالبصل كالثـو
 .ُٖٓ، صّ، جالشرح الكبيرينظر: الدردير،  (ّ)
 .َّٕ، صِ، جشرح مختصر الخرقيينظر: الزركشي،  (ْ)
 (.ُْٓٓ، رقم )ُُُٗ، صّ، جقاة، باب كضع اٞتوائحا، كتاب ا١تسحوصحيأخرجو مسلم يف  (ٓ)
كما بعدىا، الرجراجي،  ُٖٓ، صّ، جالشرح الكبير، الدردير، ٕٖٓ، صّ، جالمدونةينظر: مالك،  (ٔ)

 .َّٕ، صِ، جشرح مختصر الخرقي، الزركشي، ّْٕ، صٕ، جمناىج التحصيل
 .ّْٕ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر: الرجراجي،  (ٕ)
 .َّٕ، صِ، جشرح مختصر الخرقيينظر: الزركشي،  (ٖ)
 .َّٕ، صِ، جشرح مختصر الخرقي، الزركشي، ّْٕ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر: الرجراجي،  (ٗ)



 

ٕٕ 

 ا١تناقشة: بل ىي تباع شيئا فشيئا كالثمار.
أهنا توضع يف الثلث فصاعدا،  (2)كاٟتنابلة (1): كيف قوؿ للمالكيةالقوؿ الثالث

 .(3) ة يف نباتفيها بسائر الثمار؛ بعلة أنو كضع جائحتداد االع
ا١تناقشة: يرل الباحث أف ىذا قيد يف مقدار التالف، كإ٪تا ذكرتو ألف بعض الفقهاء 

 ذكره كقوؿ.
أف ما ٕتوز فيو ا١تساقاة كالفجل كاللفت فال  (4)كيف ركاية للمالكية القوؿ الرابع:

ة توضع يف توضع فيو اٞتائحة إىل أف يبلغ الثلث، كبُت ما ال ٕتوز فيو ا١تساقاة فإف اٞتائح
 قليلو ككثَته.

يظهر كاهلل أعلم رجحاف القوؿ األكؿ؛ لعدـ انضباط قدر ما يذىب منها،  الراجح:
 كأيضا غالب ما يأتيها من اٞتوائح من قبل ا١تاء، كجائحة ا١تاء يوضع قليلها ككثَتىا.

 (5)الضرب الرابع: ا١تقاثئ
 اختلف فيها الفقهاء على قولُت:

إىل أنو يراعى فيها  (1)كاٟتنابلة يف قوؿ (6)ة يف ا١تشهورذىب ا١تالكي القوؿ األكؿ:
أخذ حكم تالثمرة، فوجب أف  اأف ا١تقصود يف بيعه :كالعلة يف ذلك الثلث كالثمار.

 .(2)الثمار

                                                
 

 .ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (ُ)
 .َّٕ، صِ، جشرح مختصر الخرقيينظر: الزركشي،  (ِ)
شرح ، الزركشي، ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقيسوقي، ، الدٕٖٓ، صّ، جالمدونةينظر: مالك،  (ّ)

 .َّٕ، صِ، جمختصر الخرقي
 .ّْٕص ،ٕج مناىج التحصيل،الرجراجي،  :ينظر (ْ)
ك٨تو ذلك. ، اٍلمىقىاًثئي ٚتع مىٍقثىأىةو، كا١تراد هبا: ما يشمل الًقثَّاء، كىا٠ٍتًيار، كالعىجُّور، كالبطيخ، كىالقرع، كالباذ٧تاف (ٓ)

 .َُٗ، صٓ، جشرح مختصر خليلانظر: ا٠ترشي، 
 .ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (ٔ)



 

ٕٖ 

ا١تناقشة: التحديد بالثلث ٭تتاج إىل نص كمل يثبت يف ذلك صحيح ٭تتج بو، فأغٌت 
 ذلك عن قياسها بالثمار.

إىل أهنا كالبقوؿ  (4)كاٟتنابلة يف ا١تشهور (3)ا١تالكية يف قوؿ: ذىب القوؿ الثاٍل
 .(5)حكم البقوؿ اأصل ثابت، فكاف ٢ت اليس ٢ت اكعللوا األمر بأهن يوضع قليلها ككثَتىا.

 كأيضا النصوص جاءت مطلقة مل ٖتدد اٞتائحة ٔتقدار معُت يصار إليو.
باع تشبو بالبقوؿ حيث  ابُت البقوؿ كاألصوؿ، فمن حيثية ٢ت اترددى سبب ا٠تالؼ:

 .(6)اٙترهت اشبو باألصوؿ بأف ا١تقصود منه ا، كمن حيثية ثانية ٢تامع ٙترى
 بالبقوؿ أكثر الشبههك ألف النصوص غَت مقيدة ٔتقدار معُت، القوؿ الثاٍل؛  الراجح:

 .حيث ال أصل ٢تا ثابت

 : ا١تقدار ا١تعترب يف كضع اٞتوائح مسألة
١تسألة، ننبو إىل أف ا١تالكية كقع بينهم اختالؼ كبَت كقبل اٟتديث عن ا٠تالؼ يف ا

فيو الثلث فصاعدا فيما عدا الثمار، فاختلفوا يف البقوؿ كا١تغيبات كا١تقاثئ اختالفا   يعدفيما 
فحيث قالوا بالوضع أجركا عليو  ،كأما اٟتنابلة فلم يفرقوا بينها من حيث التقدير  .(7)كبَتا

                                                
 

 .ُٖٗ، صُِ، جاإلنصافينظر: ا١ترداكم،  (ُ)
، اإلنصاف، ا١ترداكم، ُٖٔص ،ّ، جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ُٖٓ، صّ، جالمدونة ينظر: مالك، (ِ)

 .ُٖٗ، صُِج
 .ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (ّ)
 .ُٖٗ، صُِ، جاإلنصافينظر: ا١ترداكم،  (ْ)
 .ُٖٗ، صُِ، جاإلنصاف، ا١ترداكم، ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (ٓ)
، ا١تواؽ، ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ّْٕ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر: الرجراجي،  (ٔ)

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ، صِ، جالكافي، ابن عبد الرب، ْٓٔ، صٔج، التاج واإلكليل
، ا١تواؽ، ُٖٔ، صّ، جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ّْٕ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر الرجراجي،  (ٕ)

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ، صِجالكافي، ، ابن عبد الرب، ْٓٔ، صٔ، جالتاج واإلكليل



 

ٕٗ 

على  اختلف الفقهاء يف ا١تقدار ا١تعترب يف كضع اٞتوائحك  .(1)الثلث يف قو٢تم غَت ا١تعتمد
 قولُت:

إىل كضع اٞتوائح يف  (3)كاٟتنابلة يف قوؿ (2)ذىب ا١تالكية يف ا١تشهور القوؿ األكؿ:
 :يأٌبالثلث فصاعدا من حيث اٞتملة، كاستدلوا ٔتا 

 :)ت اآلثار: كحيث أنو مل يصح منها شيء مل نعرج عليها بالذكر، قاؿ أبوداكد-ُ
كضعف ىذه  .(4)الثٌلث شيء، كىو رأم أىل ا١تدينة()مل يصح عن النيٌب يف : ىػ(ِٕٓ

 . (5)(ىػْٔٓ :اآلثار أيضا ابن حـز )ت
اٞتائحة يف لساف العرب ال تقع إال يف التلف الكثَت من ا١تاؿ ال يف  اللغة:-ِ

حد  عدٌ ن فكاف ال بد م، ىب درىم من ألوؼ ٯتلكها أنو أجيحالقليل، فال يقاؿ ١تن ذ
 فاصال بُت القلة كالكثرة.الثلث 

جرت العادة أف يتلف القليل من الثمر بسبب ٟتوؽ اآلفة لو أك  ا١تعقوؿ:-ّ
سقوطو أك أكل الطَت كغَته منو، فعلم ا١تشًتم هبذا كتعاقده عليو داللة على رضاه، كأيضا  

قدار من التلف كأنو داخل على ىذا الشرط بالعادة، فلم ٬تب على البائع أف يضع ىذا ا١ت
 عن ا١تشًتم.

ك١تا كاف ىذا ا١تقدار غَت منضبط، كجب الرجوع إىل معيار ينضبط بو، ككجدنا 
حد الثلث ضابطا للكثرة اليت  عدٌ الفارؽ بُت حد القلة كالكثرة ىو الثلث، فكاف ال بد من 

                                                
 

 .ُٖٗ، صُِ، جاإلنصافينظر: ا١ترداكم،  (ُ)
 .ّْٕ، صٕ، جمناىج التحصيلينظر: الرجراجي،  (ِ)
 .ُٕٗ، صٔ، جالمغني، ينظر: ابن قدامة (ّ)
 .  (ّّْٕ، رقم )ِْٓ، صّ، جباب يف بيع السنُت، كتاب البيوع، سننوأخرجو أبو داكد يف   (ْ)
(ٓ)  ،  .ِِٖ، صٕ، جالمحلىابن حـز



 

َٖ 

» قاؿ:  حيث ،يف التفريق بُت القليل كالكثَت ملسو هيلع هللا ىلصتوضع عن ا١تشًتم، كىذا اٟتد اعتربه النيب 
 .(2)«(1)الثلث، كالثلث كثَت

إىل كضع اٞتائحة يف القليل كالكثَت إال ما  (3)ذىب اٟتنابلة يف ا١تعتمد القوؿ الثاٍل:
 :يأٌبجرت العادة بتلفو، كالشيء اليسَت الذم ال ينضبط، كاستدلوا ٔتا 

 .(4) أىمىرى ًبوىٍضًع اٞتٍىوىاًئحً  فىًإفَّ النَّيبَّ  ؛عمـو األحاديث السنة:-ُ
 دؿ اٟتديث بعمومو على دخوؿ ما دكف الثلث يف اٞتوائح.

 
التالف من الثمرة من ماؿ البائع كلو كاف قليال؛ ألف الثمرة مل يتم  ا١تعقوؿ:-ِ

 .(5)قبضها، فاستول قليلها ككثَتىا
 :يأٌبكذلك ١تا  ا١تقدار ا١تعترب يرجع إىل العرؼ،يًتجح لدم أف  :الراجح

تجاكز يف يرجع إليو، كالعادة جرت بأف يي  يعتد بودار الشرع مل ينص على مق -ُ
ل بو، كإف كاف مً الثلث فصاعدا كما كاف عرؼ أىل ا١تدينة عي  يعداليسَت، فإذا كاف العرؼ 

 ل على ما اعتادكه بينهم.مً ترؾ، كعي  يعدهال 
 .(6)التقدير بالثلث قياسا على الوصية ٦تا يعسر إثباتو بالقياس -ِ

                                                
 

كمسلم يف  ،(ِّْٕ، رقم )ّ، صْكتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، جصحيحو، أخرجو البخارم يف  (ُ)
 (.ُِٖٔ، رقم )َُِٓ، صّبالثلث، ج ، كتاب الوصية، باب الوصيةصحيحو

 .َِْ، صّ، جبداية المجتهد، ابن رشد، ُِّ، صٔ، جشرح صحيح البخاريينظر: ابن بطاؿ،  (ِ)
 .ُٕٗ، صٔج المغني،ينظر: ابن قدامة،  (ّ)
 (.ُْٓٓ، رقم )ُُُٗ، صّ، كتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحوأخرجو مسلم يف (ْ)
 كما بعدىا. ُٕٗ، صٔج ،غنيالمينظر: ابن قدامة،  (ٓ)
 .َِْ، صّ، جبداية المجتهدابن رشد،  (ٔ)



 

ُٖ 

 القانون القطريفي لجوائح في عقود المبيعات وضع االفرع الثاني: 
نص القانوف القطرم أف ا١تشًتم يسًتد ما أداه من الثمن إذا فسخ العقد، أك يسًتد 

 بعضو إذا نقص ا١تبيع، بالشركط اآلتية:
 إذا ىلك ا١تبيع أك بعضو قبل تسليمو-
 ا٢تالؾ بسبب أجنيب ال يد ألحد ا١تتعاقدين فيو-
 ليم ا١تبيعكمل يعذر ا١تشًتم بتس-

 فيو، ا١تتعاقدين ألحد يد ال أجنيب لسبب تسليمو قبل ا١تبيع ىلك إذا  :ْْْ ا١تادة
 ا١تشًتم إعذار بعد ا٢تالؾ يكن مل ما كذلك الثمن، من أداه ما ا١تشًتم كاسًتد البيع انفسخ
 ا١تبيع. لتسلم

 قبل أك التسليم، قبل التلف ٟتقو أك منو جزء يف ا١تبيع ىلك إذا :ْْٓ ا١تادة
 يد ال أجنيب بسبب التلف أك ا٢تالؾ ككاف السابقة، ا١تادة يف إليو ا١تشار اإلعذار حصوؿ

 التلف أك ا٢تالؾ كاف  إذا البيع فسخ يطلب أف إما للمشًتم جاز فيو، ا١تتعاقدين ألحد
 نقص ما بقدر الثمن إنقاص يطلب أف كإما البيع، أًب ١تا العقد قبل طرأ لو ْتيث جسيمان 

 .ا١تبيع قيمة من
القانوف القطرم نص على إنقاص الثمن بقدر الضرر الالحق با١تبيع، دكف  تعليق:

، ككذلك دكف تفريق بُت ا١تبيعات سواء   للضر، سواء كاف الثلث أك دكنوٖتديد مقدار معُت
ل التسليم كقبل إعذار ا١تشًتم، كحديثنا عن رغم أف ا٢تالؾ كاف قب كانت ٙتارا أك غَتىا،

 يتفقكىذا  اٞتوائح بعد التخلية، كلكن مرادنا ىنا ا١تقارنة من حيث التقدير بالثلث كعدمو.
 ذىب إليو اٟتنابلة يف ا١تعتمد كا١تالكية يف ركاية. مع ما



 

ِٖ 

 المطلب الثاني: وضع الجوائح في عقود المؤاجرات

 الفقو اإلسالميفي ود المؤاجرات وضع الجوائح في عقالفرع األول: 
كاٟتديث عن اإلجارة يف مسائل اعتربت من اٞتوائح أك نزلت منزلتها، كأما مسألة 
الفسخ بالعذر فليس موضوعنا؛ ألف األحناؼ أنفسهم الذين قالوا بو، مل يعدكه من 

 .(1)اٞتوائح
ند من ىذا عن العذر ا٠تاص، كأما العذر العاـ كخوؼ عاـ فسيأٌب اٟتديث عنو ع

 نزلو منزلة اٞتائحة.
ال خالؼ بُت الفقهاء يف سقوط األجرة عن ا١تستأجر إذا تعطلت منافع تنبيو:  

 .(2)اإلجارة قبل التمكن من االنتفاع هبا
بذكر بعض الصور اليت تناكلت اٞتوائح أك ما يف منزلتها، كىذه الصور غالبها  كنشرع

وائح، كقد أذكر بعض ا١تذاىب إذا كجدت عند فقهاء ا١تالكية الذين توسعوا يف مسائل اٞت
 ٢تم ذكرا ٢تذه ا١تسائل.

 ا١تسألة األكىل: اٞتائحة بسبب العطش أك كثرة ا١تاء
 اختلف فيو الفقهاء على قولُت:: أكال: العطش
يف  كاٟتنابلة (5)كالشافعية يف الصحيح (4)كا١تالكية (3): ذىب اٟتنفيةالقوؿ األكؿ

العطش يف منع األرض ا١تكراة من زرعها، فلم ينبت الزرع أف إىل أنو إذا تسبب  (1)ا١تعتمد
 .(2)الكراء ينفسخ، كيسقط الكراء عن ا١تكًتم؛ ألنو سلم األرض كىي غَت صاٟتة للزراعة

                                                
 

 .َُٓصمختصر القدوري، ينظر: القدكرم،  (ُ)
 .ِٖٖ، صَّ، جمجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية،  (ِ)
 .َٖٓ، صٕ، جالمحيط البرىانيينظر: برىاف الدين البخارم،  (ّ)
 .َِٔ، صُٔ، جالجامعينظر: ابن يونس،  (ْ)
 .ِِٔ، صِجالمهذب الشَتازم،  ينظر: (ٓ)



 

ّٖ 

إىل أف األرض اليت  (4)كاٟتنابلة يف ركاية (3)ذىب الشافعية يف قوؿ القوؿ الثاٍل:
كإ٪تا نقصت  فيها باقية ٯتكن االنتفاع هبا ألف العُتينقطع ماؤىا ال تنفسخ اإلجارة فيها؛ 

، فيستفاد يف كضع خيمة فيها كغَتىا من ا١تنافع، كعلى ىذا يكوف للمستأجر ا٠تيار منفعتها
 .(5)يف الفسخ كاإلمضاء

 فهو كذىاب عينها.  كانتفاء  ا١تقصود من كرائهاا١تناقشة: بقاء العُت 
ال ٯتنع من  ٤تل االلتزاـبقاء غَت تلف، ف ٤تل االلتزاـالقوؿ األكؿ؛ ألف  الراجح:
، كأيضا فإف انقطاع ألف ا١تنفعة ا١تقصودة ىي الزراعة كقد فاتت فانفسخ العقدفسخ العقد، ك 

 ا١تاء ٔتنزلة عدـ التسليم ا١تستحق.
 ثانيا: كثرة ا١تاء

  من حيث االستعذار با١تطر كالغرؽ:كالكالـ عن كثرة ا١تاء 
إىل أنو إذا تعذر زراعة األرض  (7)كا١تالكية (6)ذىب اٟتنفية: االستعذار با١تطر -ُ

بسبب ا١تطر حىت انقضى زماف الزرع، فإف الكراء ينفسخ أيضا؛ لعدـ صالحية األرض 
  .(8)،للزراعة كىذا ٯتنع من االنتفاع هبا

 اختلف فيو الفقهاء على قولُت: الغرؽ: -ِ
                                                

 
 .ِٗ، صٖ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ُ)
، الشَتازم، ُٔ، صْ، جبداية المجتهد، ابن رشد، َِٔ، صُٔ، جالجامعينظر: ابن يونس،  (ِ)

، َّ، جمجموع الفتاوى، ابن تيمية، ِٗ، صٖ، جالمغني، ابن قدامة، ِِٔص ،ِج ،المهذب
 .ِِٗص

 .ِِٔ، صِ، جبالمهذينظر: الشَتازم،  (ّ)
 .ِِٗ، صَّ، جمجموع الفتاوىنظر ابن تيمية،  (ْ)
 .ِٗ، صٖج ،المغني، ابن قدامة، ِِٔ، صِ، جالمهذبينظر: الشَتازم،  (ٓ)
 .َٖٓ، صٕ، جالمحيط البرىانيينظر: برىاف الدين البخارم،  (ٔ)
 .ُٔ، صْج ،بداية المجتهدينظر: ابن رشد اٟتفيد،  (ٕ)
 مصدر سابق. (ٖ)



 

ْٖ 

إىل أنو إذا  (3)حيحكاٟتنابلة يف الص (2)كالشافعية (1)ذىب اٟتنفية القوؿ األكؿ:
تكارل شخص أرضا كزرعها كأنبتت ٍب أىلكو السيل، فعلى ا١تكًتم ٚتيع الكراء، فإف 
السيل ىنا جائحة كا١تطر كالربد كغَت٫تا، فقد أتلفا الزرع، كأما ا١تنفعة اليت قصدىا بالكراء ما 

ة للزراعة، زالت قائمة، كيفًتؽ عن االستعذار با١تطر كالعطش، أهنما جعال األرض غَت صاٟت
أيضا ا١تكًتم ىنا أخذ األرض كىي صاٟتة، ك  .(4)ٓتالؼ الغرؽ فإنو أتلف الزرع فقط
٤تل ، ٓتالؼ العطش، فالتلف كقع على ٤تل االلتزاـفالتالف فيو ىو الزرع كليس األرض 

 . (5)كىو األرض، كىي ا١تقصود من العقد أصال االلتزاـ
 إىل أنو ليس على ا١تكًتم شيء.  (ٕ)كايةكاٟتنابلة يف ر  (ٔ)القوؿ الثاٍل: ا١تالكية

 .(ٖ)التمكن من االنتفاع كقد انعدـ عدٌ كذلك ألف كجوب الكراء ب
 .(ٗ)كقيد ا١تالكية الغرؽ ٔتا إذا ٘تادل حىت خرج أكاف الزرع

ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاٍل؛ ألف الغرؽ ٔتنزلة العطش كسائر  الراجح:
 .-بالقيد الذم كضعو ا١تالكية- من االستفادة من الزرعاآلفات األرضية، فهو ٯتنع ا١تكًتم 

                                                
 

 .َٖٓ، صٕ، جالمحيط البرىانيبرىاف الدين البخارم،  ينظر: (ُ)
 .ِِْ، صٖ، جنهاية المطلبينظر: اٞتويٍت،  (ِ)
 .ِِٗ، صَّ، جمجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية، (ّ)
 .ِِْ، صٖ، جنهاية المطلباٞتويٍت، ، ُٕٓ،ص ،ٕج ،النَّوادر والز ياداتينظر: ابن أيب زيد القَتكاٍل،  (ْ)
 .ِِْ، صٖ، جنهاية المطلباٞتويٍت، ، ُٕٓ،ص ،ٕج ،النَّوادر والز ياداتزيد القَتكاٍل، ينظر: ابن أيب  (ٓ)
 .ُّٗ، صٕج التوضيح،، خليل، ُٕٓص ،ٕج ،النَّوادر والز ياداتينظر: ابن أيب زيد القَتكاٍل،  (ٔ)
 .ِِٗ، صَّ، جمجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية،  (ٕ)
 .مصدر سابق (ٖ)
 .ُّٗ، صٕج يح،التوضينظر: خليل،  (ٗ)



 

ٖٓ 

 ا١تسألة الثانية: اٞتائحة من غَت ا١تاء
كاٟتديث عنها يكوف من جهة ما كاف من األرض، أك بسبب آفات ٝتاكية أك 

 بشرية.
 (1)إما لكثرة دكدىا أك فأرىا، فقد أٟتقو ا١تالكية: أكال: فساد الزرع من جهة األرض

حيث  (2)الكراء، كسقوطو عن ا١تكًتم، ككذا اٟتنابلة من حيث انفساخ يف اٟتكم بالعطش،
جعلوا كل ما ٯتنع االنتفاع بالعُت سببا لفسخ اإلجارة؛ ألف ا١تنفعة اليت كقع عليها العقد 

 .(3)تلفت
 .ثانيا: فساد الزرع ّتائحة كالربد كغَتىا

لزـك ا١تكًتم ٚتيع إىل  (7)كاٟتنابلة (6)كالشافعية (5)كا١تالكية (4)ذىب اٟتنفية 
 الكراء.

 .(8)، كإ٪تا أفسدت ماؿ ا١تكًتم٤تل االلتزاـىذه اٞتوائح مل تغَت كذلك ألف 
 ثالثا: اٞتائحة بسبب اٞتالء

                                                
 

 .ٕٓٓ، صٓج ،مصدر سابق (ُ)
 ،ِٗ، صٖ، جالمغنيابن قدامة،  (ِ)
، ُٕٓص ،ٕج لنَّوادر والز يادات،، ابن أيب زيد القَتكاٍل، إٔٓ-ٕٓٓ، صٓج، التوضيحينظر: خليل،  (ّ)

، المغنيابن قدامة،  ،ِْٔ، صٕج، الحاوي الكبير، ا١تاكردم، ِّْ، صٖ، جنهاية المطلب، اٞتويٍت، 
 .ِٗ، صٖج

 .َٖٓ، صٕ، جالمحيط البرىانيينظر:  (ْ)
 ،ٕٔٓ-ٕٓٓ، صٓج، التوضيحينظر: خليل،  (ٓ)
 .ِّْ، صٖج ،نهاية المطلبينظر: ٞتويٍت،  (ٔ)
 .ُُٖ، صٔجالمغني، ينظر: ابن قدامة،  (ٕ)
نهاية ، اٞتويٍت، َِٔ، صُٔ، جالجامع، ابن يونس، ٕٔٓ-ٕٓٓ، صٓ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ٖ)

 .ُُٖ، صٔج المغني،، ابن قدامة، ِّْ، صٖج، المطلب
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كذلك ْتصوؿ خوؼ عاـ أك فتنة ٘تنع الناس من سكٌت البلد اليت فيها العُت 
قدر ا١تدة اليت جلوا  مإىل أنو يوضع عن ا١تكًت  (2)كاٟتنابلة (1)ا١تكًتاة، فقد ذىب ا١تالكية

كما يفسخ الكراء عن مستأجر األرض للزراعة إذا تلفت بسبب ا٠توؼ العاـ، كذلك ، فيها
 .(3)أنو أمر غالب ٯتنع الناس من استيفاء منافعهم

إىل أف ما أصاب الناس من  (4): ذىب ا١تالكيةقلة التجر يف كراء اٟتوانيت رابعا:
ف ذلك ليس ّتائحة، كلكن للقاضي أف ٭تط عن ضعف اٟتالة؛ فسبب ٢تم قلة التجر، أ

 .(5)ا١تكًتم يف حوانيت األحباس على سبيل االستيالؼ
كحط الثمن على ىذا الوجو ليس من باب تعديل العقد كما يف الظركؼ الطارئة، 

 كإ٪تا ىو من باب اإلحساف كاالرتفاؽ.
وانيت: ىل غصب السلطاف )ذم القهر( للرقبة أك للمنفعة كأمره بغلق اٟت خامسا: 

كغصب السلطاف نص عليو ا١تالكية، كأما باقي ا١تذاىب فلم أطلع ٢تم على  ىو جائحة؟
نص إال ما ذكركه عن أثر غصب العُت ا١تؤجرة بغض النظر عن الغاصب سواء كاف سلطانا 

 أك غَته، كلذلك سأكتفي ٔتا ذكره ا١تالكية.
ا ٍب يغصب السلطاف يستأجر شخص دارا زمنا معلوم مثل أفغصب رقبة الدار: -ُ

 منها. والدار من ا١تؤجر كٮترج
كذلك كأف ٮترج السلطاف ا١تستأجر من الدار دكف أف يغصب غصب ا١تنفعة: -ِ

 فاٟتكم فيهما على التفصيل التايل: أصلها.

                                                
 

 ،ّْٔ-ِْٔ، صْ، جالتاج واإلكليلينظر: ا١تواؽ،  (ُ)
 .ُّ، صٖ، جالمغنيابن قدامة،  (ِ)
، ابن يونس، ْْٗٗ، صَُ، جالتبصرة، اللخمي، ّْٔ-ِْٔ، صْ، جالتاج واإلكليلينظر: ا١تواؽ،  (ّ)

 .ُّ، صٖ، جالمغني، ابن قدامة، ُٗٗ، صُٔ، جالجامع
 ،ُُْْ، صِ، جمسائل ابن رشدابن رشد، ينظر: (ْ) 
 .َِٔ، صُٔ، جالجامعابن يونس، ك مصدر سابق،  (ٓ) 
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ا١تصيبة على رب الدار، كال كراء على ا١تكًتم، كىذا ما ذىب إليو ابن القاسم -ا
 ٔتنزلة اآلفة السماكية لعدـ قدرة ا١تكًتم على دفعها. ؛ ألف غصب السطاف(1)كابن حبيب
؛ ألف ا١تكرم سلم الدار إىل ا١تكًتم (2)كىو قوؿ سحنوف ،ا١تصيبة على ا١تكًتم-ب

 كقبضها قبضا تاما، فال يتحمل تبعة غصبها، كإ٪تا عليو الرجوع على السطاف. 
ائحة من إف غصبو أصل الدار فا١تصيبة من ا١تكرم، كإف غصبو السكٌت فاٞت-ج

ألف السلطاف بغصبو الدار كأف ا١تكًتم مل يستلمها فال ؛ (3)كىو قوؿ ابن حارث ،ا١تكًتم
يتحمل كراءىا، ٓتالؼ غصب ا١تنفعة فإنو استلم العُت ا١تعقود عليها كعليو الرجوع على 

 الغاصب كىو السلطاف.
ر غالب ما ذىب إليو ابن القاسم؛ ألف كل ما منع ا١تكًتم السكٌت من أم الراجح:

 .(4)ال يستطيع دفعو من سلطاف أك غَته فهو ٔتنزلة ا١تنع بأمر ٝتاكم
كأيضا لعدـ ٘تكن ا١تستأجر من االنتفاع بالعُت ا١تؤجرة، كعدـ القدرة على الرجوع 

 على السلطاف.
: بأف ٮترج مكًتيها منها، دكف أف يتمكن من أمر الٌسلطاف بإغالؽ اٟتوانيت-ّ

 ، ألنو مل يصل إىل ما اكًتل.(5)قد على ا١تشهورفينفسخ العاالنتفاع منها، 
، ألف على ا١تكًتم أف كذىب سحنوف من ا١تالكية إىل أف اٞتائحة على ا١تكًتم

 .(6)يرجع على السلطاف، كالسلطاف عليو بدفع األجرة

                                                
 

 .ُٖٗ، صُٔ، جالجامع ينظر: ابن يونس، (ُ)
 .ُٖٗ، صُٔ، جالجامع ينظر: ابن يونس،(ِ)
 .ُٖٗ، صُٔ، جالجامع ينظر: ابن يونس، (ّ)
 ينظر: مصدر سابق. (ْ)
 .ُّ، صٕ، جشرح مختصر خليلا٠ترشي، ، َِّ، صٕ، جالتوضيحخليل، ينظر:  (ٓ)
 .ّٔٓ، صٕا١تواؽ، التاج كاإلكليل، جينظر:  (ٔ)



 

ٖٖ 

ا١تناقشة: الرجوع على السلطاف متعذر؛ ألف حديثنا عن السلطاف ذم القهر، كليس 
 مطلق السطاف.
كل ىذا جائحة توضع عن ا١تستأجر؛ ألف أمر السلطاف غالب ال يستطاع   الراجح:

 فهو ٔتنزلة اهنداـ الدار با١تصيبة السماكية. دفعو،

 الفرع الثاني: وضع الجوائح في عقود المؤاجرات في القانون القطري 
 فيو للمستأجر يد ال بسببنص القانوف القطرم أف ا٢تالؾ الكلي للعُت ا١تؤجرة 

انفساخ العقد من تلقاء نفسو، كإذا تسبب يف نقص االنتفاع كثَتا للمستأجر يؤدم إىل 
 طلب الفسخ أك إنقاص األجرة.

 ٔٗٓ ا١تادة
 تلقاء من العقد انفسخ كليان،  ىالكان  اإل٬تار مدة أثناء ا١تؤجرة العُت ىلكت إذا-ُ

 نفسو
 معها لحتص ال حالة يف العُت أصبحت إذا أك جزئيان، العُت ىالؾ كاف  إذا أٌما-ِ

 ميعاد يف ا١تؤجر يقم مل إذا لو جاز ذلك، يف يد للمستأجر يكن كمل كامالن،  ا١تقصود لالنتفاع
 فسخ أك األجرة إنقاص إما يطلب أف عليها، كانت  اليت اٟتالة إىل العُت بإعادة مناسب
 إىل كإعادهتا ا١تؤجرة العُت بإصالح بنفسو يقـو أف يف ْتقو إخالؿ دكف كذلك اإل٬تار،

 .للمؤجر إرىاؽ ذلك يف يكن مل إذا (ّٗٓ) ا١تادة ألحكاـ كفقان  لهاأص
 ا٢تالؾ كاف  إذا تعويضان  يطلب أف السابقتُت اٟتالتُت يف للمستأجر ٬توز كال -ْ

 فيو. للمؤجر يد ال سبب إىل يرجع
 لو ًقبىلى  كال فيو للمستأجر يد ال بسبب ا١تادم، التعرض كقع إذا أنو على: ََٔا١تادة 
  إنقاصان  هبا انتفاعو من ينقص أك بالعُت االنتفاع من ٭ترمو ْتيث اٞتسامة من ككاف بدفعو،
 .األجرة إنقاص أك العقد فسخ يطلب أف لو جاز كبَتان،

 استحالة هتيئة األرض أك بذرىا يف القانوف القطرممسألة: 
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نص القانوف القطرم على أنو إذا استحاؿ على ا١تستأجر هتيئة األرض أك البذر أك 
 األجرة إسقاط يطلب أف لو جازأك ىلك الزرع أك بعضو لسبب أجنيب ال يد لو فيو  ىالكو

 ٔتا ضرر من أصابو عما عوض قد كاف  إذاأك بعضها ٔتا يتناسب من نقص ريع األرض، إال 
 .آخر طريق أم من عليو حصل ٔتا أك كلها  اإل٬تار مدة يف أرباح من عليو عاد

 :ّْٔ ا١تادة
 أك كلو  البذر ىلك أك بذرىا، أك للزراعة األرض هتيئة أجرا١تست على استحاؿ إذا-ُ

 ْتسب بعضها أك كلها  األجرة من ذمتو برئت فيو، لو يد ال أجنيب لسبب ذلك ككاف أكثره،
 األحواؿ.
 لو جاز فيو، للمستأجر يد ال أجنيب لسبب حصاده قبل كلو  الزرع ىلك كإذا-ِ 

  األجرة. إسقاط يطلب أف
 كاف  األرض، ريع يف كبَت  نقص ىالكو على كترتب ،الزرع بعض ىلك إذا-ّ 

 األرض. ريع من نقص ما مع يتناسب ٔتا األجرة إنقاص يطلب أف للمستأجر
 ال أجنيب لسبب التزامو تنفيذ استحاؿ إذا ا١تستأجر أف ا١تواد ىذه من يتضح :تعليق

 ما مع يتفق كىو األجرة، من تربأ ذمتو فإف غَته، أك سلطانا كونو  عن النظر بغض فيو لو يد
 السابقة. ا١تسائل يف ترجيحنا يف إليو  ناذىب

 المبحث الثاني: وضع الجوائح في العقود غير العوضية

 المطلب األول: وضع الجوائح في المهر
مل أجد فيما بُت يدم من ا١تصادر مىن نىصَّ على جعل الثمار فوؽ رؤكس الشجر 

) كاقتصرت عليها لوركد ا١تسألة  كا٠تالؼ فيومهرا إال ا١تالكية، كلذلك سأكتفي بذكر قو٢تم 
 .يف نص حديث بيع اٞتائحة(



 

َٗ 

زكجتو ٙترا على رؤكس الشجر قد بدا صالحو فأصابتو جائحة رجل أصدؽ  صورتو:
 فأتلفتو. اختلف ا١تالكية يف كضع اٞتائحة فيو على قولُت مشهورين:

 :يأٌب، ١تا (1): ال توضع فيو اٞتائحةالقوؿ األكؿ
 .(2)ا١تبنية على ا١تكايسة احملضة ؼ البيوع ا١تكارمة، ٓتال بٍت علىالنكاح م -ُ

 ىي ني  مي  ُّٱقاؿ تعاىل:  فقد الصداؽ شبيو با٢تبة، -ِ
 ، ْ النساء:َّيي

كليس بعوض حقيقي عن البضع؛ الستواء ا١تباضعة بُت الزكجُت، فكل منهما  
 .(3)يستمتع باآلخر

 .(4)و الفتولتوضع فيو اٞتائحة، كىو الذم علي القوؿ الثاٍل:
كذلك أف عقد النكاح كما ثبت فيو الرد بالعيب، كذلك يثبت فيو كضع اٞتائحة  

 .(5)كالبيع
ففيو اٞتائحة  ،ض ٙتراو  كعي  ،يف كوف ا١تهر ٙترا، كأما لو كاف غَت ٙتر ٤تل ا٠تالؼ:

 .(6)اتفاقا

                                                
 

 . ُُٗ، صٓ، جشرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي، (ُ)
التاج كما بعدىا، ا١تواؽ،  ّٕٗ، صِ، جعقد الجواىر الثمينةابن شاس، ك ينظر: مصدر سابق،  (ِ)

، ابن ـشيئنا ليكافئك عليو، كىي مفاعلة من الكر نساف م إل: أف هتدةا١تكارم. َْٔ، صٔ، جواإلكليل
. احملاكرة كا١تضايقة يف ا١تساكمة يف البيع ىي ا١تكايسة .ُٕٔ، صْ، ح، النهاية في غريب الحديبثاألثَت

 .َّٓ، صُجمشارق األنوار على صحاح اآلثار،  القاضي عياض،
 .ُُٖ، صُِج، البيان والتحصيلينظر: ابن رشد،  (ّ)
 .ُّْ، صّ، جالشرح الكبيردردير، ينظر: ال (ْ)
، ٔج ،التاج واإلكليلكما بعدىا، ا١تواؽ،  ّٕٗ، صِ، جعقد الجواىر الثمينةينظر: ابن شاس،  (ٓ)

 َْٔص
 .ُّٖ، صّ، جالشرح الكبيرينظر: الدردير،  (ٔ)



 

ُٗ 

، قاؿ مالك: -على أف الصداؽ مقابل البضع-كضع اٞتائحة؛ ألنو القياس  الراجح:
 .(1)أشبو شيء بالبيع النكاح، فكاف فيو كضع اٞتائحة كذلك

 المطلب الثاني: وضع الجوائح في الوديعة

 كىل: قبض الشيء على كجو الوديعةا١تسألة األ
ع إذا أحرز الوديعة بنفسو، يف صندكقو، أك حانوتو، أٚتع أىل العلم على أف ا١تودى -

 .(2)أك بيتو، فتلفت أف ال ضماف عليو
 .(3)دىع إف تعدل أك فرط يف حفظها فتلفت بغَت خالؼيضمن ا١تو -

يودىع ما عنده من الوديعا١تسألة الثانية: جح
 ود ا١ت

إىل تضمُت ا١تودىع الوديعة إذا  (7)كاٟتنابلة (6)كالشافعية (5)كا١تالكية (4)ذىب اٟتنفية
 اكم.جحدىا، ٍب أقرَّ هبا، أك قامت عليو البينة، ٍب ثبت ىالكها بعد ذلك كلو بأمر ٝت

كذلك أف جحوده ٢تا جعلو كالغاصب، فصارت يده يد عدكاف ال يد أماف؛ كألف 
 . (8)العقد ارتفع باٞتحود، كالعُت دخلت يف ضمانو

                                                
 

 .َّْ، صٓج ،منح الجليلعليش، ، ُُٖ، صُِج، البيان والتحصيل، ينظر: ابن رشد (ُ)
 .ُّٔ، صٔج، اإلشراف، ابن ا١تنذر (ِ)
 .ِٖٓ-ِٕٓ، صٗ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ّ)
 .ُِِ، صٔجبدائع الصنائع، الكاساٍل، ينظر:  (ْ)
 . ُُّ، صٔ، جشرح خليلينظر: ا٠ترشي،  (ٓ)
 .ِّٓص ،كفاية األخياراٟتصٍت، ينظر:  (ٔ)
 .َّٕصالهداية، ينظر: أبو ا٠تطاب،  (ٕ)
كفاية اٟتصٍت، ، ُُّ، صٔ، جشرح خليل، ا٠ترشي، ُِِ، صٔجع، بدائع الصنائالكاساٍل، ينظر:  (ٖ)

 .َّٕصالهداية، ، أبو ا٠تطاب، ِّٓصاألخيار، 
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 ا١تسألة الثالثة: االنتفاع بالوديعة
إىل أف ا١تودىع إذا انتفع  (4)كاٟتنابلة (3)كالشافعية (2)كا١تالكية (1)ذىب اٟتنفية
فتهلك ٖتتو إىل أنو يضمنها؛ ألنو تصرؼ فيها ٔتا  ،كالدابة يركبها  ،بالوديعة بغَت إذف رهبا

كألف األصل يف الودائع أف ال  .(5)ينفي مقتضاىا فضمنها، كما لو أحرزىا يف غَت حرزىا
 يتصرؼ فيها بغَت إذف صاحبها، فلما تصرؼ فيها كذلك أشبو تصرفو تصرؼ ا١تغتصب.

يعطب ١تثلو كتلف، يضمن كلو بآفة  إىل أف ا١تركوب إف كاف (6)كأشار ا١تالكية
، ككأف إيداع ا١تركوب فيو نوع من الًتخيص يف ركوبو اكية، كإال فال ضماف يف السماكمٝت

مل يضمنوه ألف قبوؿ الوديعة نوع من اإلحساف،  كإ٪تا فيما ال يعطب يف مثلو عادة.
زىد الناس يف قبوؿ ا كا١تركوب ٭تتاج إىل نوع من الرعاية، كلو امتنع االنتفاع من ركوبو لرٔت

 الودائع كانقطع ا١تعركؼ.

 الثالث: وضع الجوائح في غير العقود المبحث
كالقصد من ىذا ا١تبحث أف اٞتوائح كما تكوف يف العقود تكوف أيضا يف غَت العقود، كذلك أف اٞتوائح 

 تأثَتىا يكوف يف األمواؿ عموما، كاليت ىي مناط االلتزامات العقدية كغَت العقدية.

                                                
 

 .ُُِ، صٔ، جبدائع الصنائعينظر: الكاساٍل،  (ُ)
 َِْ، صّ، جالشرح الكبيرينظر: الدردير،  (ِ)
 .ّٓٗ، صُُج، نهاية المطلبينظر: اٞتويٍت،  (ّ)
 .ُِِ، صِج ،الكافيابن قدامة، ينظر:  (ْ)
كما بعدىا،  َِْ، صّ، جالشرح الكبيرالدردير،  ،ُُِ، صٔ، جبدائع الصنائعينظر: الكاساٍل،  (ٓ)

 .ُِِ، صِ، جالكافي، ابن قدامة، ّٓٗ، صُُج، نهاية المطلباٞتويٍت، 
 .ِّٓ، صّج ،بلغة السالككما بعدىا، الصاكم،  َِْ، صّ، جالشرح الكبيرينظر: الدردير،  (ٔ)



 

ّٗ 

 لمطلب األول: وضع الجوائح في الزكاةا
الزركع كالثمار اليت تزكى، قد تتعرض ٞتائحة فتتلفها إتالفا كامال، كقد تتلف 

 . عن كضع اٞتوائح كعدمها بعضها، كبناء على ذلك يكوف حديثنا

 الفرع األول: اإلتالف الكامل للزروع أو الثمار
إىل أف الزركع أك الثمار اليت  (4)ابلةكاٟتن (3)كالشافعية (2)كا١تالكية (1)ذىب اٟتنفية

، كذلك ألف ؛ لفوات اإلمكافا١تزكي الزكاة تسقط عنفإف  ،تصاب بآفة ٝتاكية كهتلكها
الزكاة تتعلق با١تاؿ، فإذا فات ا١تاؿ بالتلف مل يتعلق بذمة ا١تزكي شيء، كلو أكجبنا عليو شيئا 

 اؿ.من الزكاة لكاف إ٬تابا يف غَت ٤تلو؛ كذلك لعدـ كجود ا١ت

 الفرع الثاني: إتالف البعض
 اختلف يف ذلك الفقهاء على ثالثة أقواؿ:

بقدره، كيزكى  إىل أف تلف البعض يسقط الواجب (5)ذىب أبو حنيفة القوؿ األكؿ:
 ؛ ألف ا١تاؿ كجبت فيو الزكاة، فكاف اإلسقاط ْتسب نسبة ا١تتلف.ا١تتبقي قل أك كثر

لف بعضو مل ٬تب يف ا١تتلف شيء حىت يبلغ ا١تناقشة: الزكاة متعلقة با١تاؿ، فلما ت
 الباقي نصابا.

                                                
 

 َِٖ، صِج شرح فتح القدير،ابن عبد الواحد، ينظر:  (ُ)
، التاج واإلكليل، ا١تواؽ، َُُ، صْ، جالمساِلك، ابن العريب، َِٕ، صُ، جالموطأينظر: مالك،  (ِ)

 .ُْٓ، صِج ،مناىج التحصيل، الرجراجي، ُّٔ، صّج
 .ِٔ، صِج ،حاشية البجيرمي، البجَتمي، ِٖ، صّجنهاية المحتاج ينظر: الرملي،  (ّ)
 .َُٕ، صْج ،المغنيابن قدامة، ينظر:  (ْ)
 . ٓٔ، صِجبدائع الصنائع، ينظر: الكاساٍل،  (ٓ)



 

ْٗ 

قدر ا٢تالك مع الباقي  عدٌ إىل  (1): ذىب أبو يوسف ك٤تمد من اٟتنفيةالقوؿ الثاٍل
، ألف العربة ببلوغ النصاب، كالتالف إف صاب إف بلغ نصابا يؤدل، كإال فاليف تكميل الن

 أكمل النصاب تعلق بو كبالباقي حق الزكاة.
ة: ا١تاؿ التالف ليس ٔتلك للمزكي حىت نوجب فيو الزكاة، كإ٪تا الزكاة يف ا١تاؿ ا١تناقش

 .كإ٪تا ىو جائحة ،ا١توجود، كما أصاب ا١تاؿ ليس بتفريط من ا١تزكي
 (5)ك ركاية عن أيب يوسف (4)كاٟتنابلة (3)كالشافعية (2)ذىب ا١تالكية القوؿ الثالث:

َت ضم قدر ا٢تالك إليو، فإف بلغ ٜتسة أكسق كماؿ النصاب يف الباقي بنفسو من غ  عدٌ إىل 
، ألف الزكاة اشًتط فيها بلوغ النصاب، ك١تا كاف ا١تتبقي ٜتسة أكسق فعليو الزكاة ،فصاعدا

 أكجبنا فيو الزكاة، ك١تا قلت عن النصاب بسبب اٞتائحة سقطت فيو الزكاة.
اة للفقَت، أيضا الزكاة ٕتب على سبيل ا١تواس١تا سبق، ك القوؿ الثالث؛  الراجح:

فكيف نوجبها على إنساف مصاب ّتائحة كمالو مل يبلغ نصابا، كرٔتا أصابو الفقر بسبب 
 اٞتائحة.

 المطلب الثاني: وضع الجوائح في الغصب
 اتٌفقوا على أنَّو ٬تب على الغاصب رد ا١تغصوب إف كانت عينو قائمة.-
زكف يضمن إذا اتٌفقوا على أف العركض كاٟتيواف ككل ما كاف غَت مكيل أك مو -

 غصب أىك تلف بقيمتو.
 اتٌفقوا على أىف اٍلمكيل كىا١توزكف ًإذا غصب كىتلف ضمن ٔتثلو، ًإذا كجد مثلو.-

                                                
 

 . مصدر سابق (ُ)
 .ُْٓ، صِج ،مناىج التحصيل، الرجراجي، ُّٔ، صّج، التاج واإلكليلينظر: ا١تواؽ،  (ِ)
 .ِٖ، صّ، جنهاية المحتاجينظر: الرملي،  (ّ)
 .َُٕ، صْج ،المغنيابن قدامة، ينظر:  (ْ)
 .ٓٔ، صِج بدائع الصنائع،ينظر: الكاساٍل،  (ٓ)



 

ٗٓ 

 .(1)إال يف إحدل الركايتُت عن أٛتد أنو يضمنو بقيمتو
 كاختلفوا يف أحكاـ تتعلق با١تغصوب منها:

 الفرع األول: غصب العقار
 على قولُت: أصابتو جائحة فأتلفتويف غصب العقار الذم  اختلف الفقهاء

إىل أف الغاصب لو غصب دارا  (2)أبو حنيفة كأبويوسفذىب  القوؿ األكؿ:
فهلكت بآفة ٝتاكية مل يضمنها. ذلك أف الضماف بالغصب ال با٢تالؾ، كا٢تالؾ كاف بفعل 

  .(3)ٝتاكم، كعند ا٢تالؾ يتقرر الضماف
 .(4)كاإلتالؼ  ا١تناقشة: الضماف سبب للغصب، فوجب أف يضمن بو

 إىل تضمينو. (5)ذىب اٞتمهور: القوؿ الثاٍل

 .(6)كعللوا األمر؛ بأف الضماف متوقف على ا٢تالؾ، كا٢تالؾ قد حصل
كل معٌت يضمن بو ما ينقل كيزاؿ من األعياف فإنو يضمن بو ما ال ينقل كال   كأيضا

 .(7)ف مغصوبةلعلة أهنا أعيا ؛ان ٔتا ينقلاعتداد٭توؿ؛ كالقبض يف البيع الفاسد؛ ك 
يوجب الضماف، كإ٪تا يوجب دخوؿ  ٔتجرده الألف الغصب  القوؿ الثاٍل؛ الراجح:

 .ا١تغصوب يف ضماف الغاصب، حىت إذا تلف اشتغلت الذمة بالضَّماف

                                                
 

 .ُِ، صِ، جاختالف األئمة العلماءابن ىبَتة،  (ُ)
 .ُُٗ، صُُجالبناية، العيٍت،  :ينظر (ِ)
 .ُُٓ، صٕج بدائع الصنائع،الكاساٍل، ك مصدر سابق، ينظر:  (ّ)
 .ِّٕ، صُٖابن يونس، اٞتامع، ج ينظر: (ْ)
فتح ، الرملي، ِْٔ، صٕجالمختصر الفقهي، ابن عرفة،  ،ُُٗص ،ُُجالبناية، العيٍت،  ينظر: (ٓ)

 .َٗ، صْ، جكشاف القناع، البهوٌب، ْٓٔص الرحمن، 
 .مصدر سابقينظر:  (ٔ)
 .ِّٕ، صُٖابن يونس، اٞتامع، ج (ٕ)



 

ٗٔ 

 الفرع الثاني: نقص المغصوب
 على قولُت: اختلف فيو الفقهاء

كم فػىرىبُّو ٥تَت بُت إىل أف ا١تغصوب إذا تعيب بسما (1)ذىب ا١تالكية :القوؿ األكؿ
 أك أخذه بعينو بغَت أرش النقص. ،أخذ ا١تغصوب منو القيمة يـو الغصب

ذلك بأف ا١تغصوب منو كاف قادرا على تضمُت الغاصب كل القيمة، فلما مل يأخذ  
فإف تلف ا١تغصوب كاف ّتائحة فال يد  كأيضا .(2)كل القيمة فكأنو اختار ا١تغصوب معيبا

 ضمن قيمة النقص إف اختار عُت ا١تغصوب.للغاصب يف تلفو فال ي
 ٗتيَت ا١تغصوب منو يعد إقرارا للغاصب على تعديو.ا١تناقشة: 

أنو  إىل (5)كاٟتنابلة (4))يف غَت العقار( كالشافعية (3)ذىب اٟتنفية: القوؿ الثاٍل
 ٬تب على الغاصب أف يضمن أرش نقص ا١تغصوب سواء كاف بسبب آفة ٝتاكية أك غَتىا.

 .(6)مر؛ بأنو ضماف جرب حق ا١تالك بإ٬تاب القدر ا١تفوت عليوكعللوا األ
ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاٍل؛ ألنو بغصبو صار متعديا، فكاف ما  الراجح:

 فال ٮتَت يف شيء بسبب تعديو. ،يًتتب عليو من تلف يف ضمانو
اٟتاصل: ال تأثَت للجائحة يف نفي الضماف عن الغاصب؛ ألنو متعد يف فعلو، 

 نوعا من اإلقرار على تعديو.عماؿ حكم اٞتوائح يف إسقاط الضماف عنو يعد كإ

                                                
 

 .ِّٓ، صٔ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ُ)
 ُٕٓ، صِ، جوانيالفواكو الدكما بعدىا، النفراكم،  ِّٓ، صٔ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ِ)
 .ُُٓ، صٕجبدائع الصنائع، ينظر: الكاساٍل،  (ّ)
 .ْٓٔ، ص فتح الرحمنينظر: الرملي،  (ْ)
 .َٗ، صْ، جكشاف القناعينظر: البهوٌب،  (ٓ)
كشاف ، البهوٌب، ْٓٔص  فتح الرحمن،، الرملي، ُُٓ، صٕجبدائع الصنائع، ينظر: الكاساٍل،  (ٔ)

 .َٗ، صْ، جالقناع



 

ٕٗ 

 المبحث الرابع: وضع الجوائح في عقود معاصرة
يف ىذا ا١تبحث أذكر عقدين من العقود ا١تعاصرة اليت نصت على جوازىا ىيئة 

ال من باب  احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية ا١تنامة البحرين، من باب التمثيل
٫تا من عدٌ ب ،االستقصاء، كاكتفيت بعقد اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك، كعقد االستصناع ا١توازم

عقود ا١تدة كالًتاخي، كقد يتعرضاف للجائحة يف أثناء التنفيذ، ٦تا يسبب ضررا ألحد 
 ا١تتعاقدين، كالدراسة لرفع الضرر عن ا١تتضرر بسبب ال يد لو فيو.

قود ا١تستحدثة، فإٍل سألتـز ما نصت عليو ىيئة احملاسبة من كألف العقدين من الع
 حيث اٞتواز كا١تنع، كما نصت عليو من الضوابط كالشركط.

كا١تقصد من دراستهما تناك٢تما يف حالة إصابة اٞتائحة ٢تما، أك ما ينزؿ منزلتهما،   
 ٦تا أشار إليو علماؤنا.

 تهية بالتمليك ( اإلجارة المن9المطلب األول: المعيار الشرعي )

 الفرع األول: اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقو اإلسالمي

 :  اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك ا١تسألة األكىل: تعريف
إجارة يقًتف هبا الوعد بتمليك العُت ا١تؤجرة إىل ا١تستأجر يف هناية مدة اإلجارة ىي 

 .(1)عيارأك يف أثنائها، كيتم التمليك بإحدل الطرؽ ا١تبينة يف ا١ت
كأما اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك فإف أحكامها ال ٗتتلف عن اإلجارة العادية، غَت أف 
ما ٯتيزىا ىو اقًتاهنا بوعد بالتمليك يف هناية مدهتا، كقد تأكدت مشركعيتها بقرار ٣تمع 

                                                
 

 .ُِٕ، صٖا١تعيار الشرعي  المعايير الشرعية،بة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، ىيئة احملاس (ُ)



 

ٖٗ 

الذم فصل الصور اٞتائزة كغَت اٞتائزة من صور التأجَت ا١تنتهي  (1)الفقو اإلسالمي الدكيل
 . (2)بالتمليك

 كقد ذكر يف ا١تعايَت الصور اٞتائزة كغَت اٞتائزة، فأغنت عن إعادة ذكرىا. 

  :ا١تسألة الثانية: فوات التمليك بسبب جائحة
 : نصت ا١تعايَت على أف 

إسقاط ما زاد عن أجرة ا١تثل من أقساط اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك إذا فات .ُ
 . (3)التمليك بسبب ال دخل فيو للمستأجر

 . (4).يقاس عليو كل ما يفوت بو اٟتق بسبب ال يد فيو ١تستحقوِ
أك بتعذر استيفاء  ،. تنتهي اإلجارة با٢تالؾ الكلي للعُت يف إجارة العُت ا١تعينةّ

 . (5)ا١تنفعة كذلك لفوات ا١تنفعة ا١تقصودة
وغ كلكنها تبقى للعذر درءا للضرر؛ مثل تأخر بل ،. تنتهي اإلجارة بانتهاء مدهتاْ

 ،األماكن ا١تقصودة من استئجار كسائط النقل، كعدـ نضج الزرع يف األرض ا١تستأجرة
 . (6)كتستمر اإلجارة حينئذ بأجرة ا١تثل

. إذا ىلكت العُت ا١تؤجرة أك تعذر استمرار عقد اإلجارة إىل هناية مدتو من دكف ٓ
 ا١تستأجر الفرؽ بُت كيرد إىل ،تسبب من ا١تستأجر يف اٟتالتُت؛ فإنو يرجع إىل أجرة ا١تثل

أجرة ا١تثل كاألجرة احملددة يف العقد إذا كانت أكثر من أجرة ا١تثل، كذلك دفعا للضرر عن 

                                                
 

 (.ُِ، صْ)ج َُُ ، قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقمينظر: ٣تمع الفقو اإلسالمي (ُ)
 .ُِِص، ٖا١تعيار الشرعي  المعايير الشرعية،ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، (ِ)
 .ْٕٗصمصدر سابق،  (ّ)
 .ََٓ،صٖا١تعيار الشرعي  المعايير الشرعية،ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، (ْ)
 .ُُٕصمصدر سابق،  (ٓ)
 مصدر سابق. (ٔ)



 

ٗٗ 

ا١تستأجر الذم رضي بزيادة األجرة عن أجرة ا١تثل يف مقابلة الوعد لو بالتمليك يف هناية مدة 
 . (1)اإلجارة

الثمن إذا تلفت بآفة .استئناسا ٔتبدأ اٞتوائح يف الثمار حيث يوضع جزء من ٔ
 . (2)ٝتاكية

تعليق: يتضح من ىذه النقاط إعماؿ مبدأ اٞتوائح يف اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك، 
–أعادكا األجرة إىل ا١تثل  -بسبب ال يد للمستأجر فيها كاٞتائحة–ففي فوات التمليك 

 عد بالتمليك.؛ ألف الزيادة بسبب الو -كالوضع للفرؽ بُت األجرتُت ىو تطبيق ١تبدأ اٞتوائح

 الفرع الثاني: اإلجارة المنتهية بالتمليك في القانون القطري
 مل أجد نصا قانونيا فيما يتعلق باإلجارة ا١تنتهية بالتمليك.

 ( االستصناع الموازي11المطلب الثاني: المعيار الشرعي )

 الفرع األول: االستصناع الموازي في الفقو اإلسالمي 

 د االستصناع ا١توازما١تسألة األكىل: مضموف عق
إف الصيغة اليت تسمى يف العرؼ ا١تعاصر االستصناع ا١توازم تتم من خالؿ إبراـ  

الثاٍل: مع ك  أحد٫تا: مع العميل، كا١تؤسسات ا١تالية ىنا ىي الصانع. عقدين منفصلُت:
 كالغالب أف العقد مع العميل يكوف ا١تقاكلُت أك الصناع، كا١تؤسسات ا١تالية ىنا مستصنعة.

 .(3)مؤجال، كمع ا١تقاكلُت أك الصناع حاال، كالربح يكوف من اختالؼ الثمن يف العقدين

                                                
 

 .ُُٖصمصدر سابق، (ُ)
 .ُِٔص مصدر سابق، (ِ)
 .ُٖٓص ، ،ٖا١تعيار الشرعي  لمعايير الشرعية،اىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، (ّ)



 

ََُ 

 ا١تسألة الثانية: عجز الصانع عن اإل٘تاـ بسبب اٞتائحة 
فا١تعايَت مل تنص على اٞتائحة، كلكن نصت على السبب األجنيب، كا١تراد بو  

انع عن اإل٘تاـ، فإف ا١تباٍل أك إذا عجز الص: (1)اٞتائحة ٔتفهومها العاـ الذم سبق ذكره
ا١تنشآت ا١تشركع بإنشائها ال يستحقها ا١تستصنع ٣تانا، كٮتتلف اٟتكم تبعا للسبب...فإذا 
كاف عدـ اإل٘تاـ لسبب ال يرجع ألحد٫تا فيضمن ا١تستصنع قيمة ما أ٧تزه فقط، كال يتحمل 

 . (2)أحد٫تا ما ٟتق باآلخر من ضرر

 ١تنع الشرط اٞتزائي يف حالة التأخَت ا١تسألة الثالثة: اٞتائحة سبب
أجازت ا١تؤسسات ا١تالية كضع شركط جزائية غَت ٣تحفة لتعويض ا١تستصنع ما 

 . (3)إذا مل يكن السبب يف ذلك ظركؼ قاىرة ،يلحقو من ضرر جراء التأخَت
 تعليق: فا٢تيئة أعملت مبدأ اٞتوائح يف شقُت:

يشمل اٞتائحة – عن ا١تتعاقدين األكؿ: عند عجز الصانع عن اإل٘تاـ لسبب أجنيب
ما مل ينجزه، ككذا ا١تستصنع ال يتحمل تبعة ما ٟتق الصانع فإف الصانع ال يتحمل  -كغَتىا

 من الضرر.
الثاٍل: بناء على إجازة ا٢تيئة الشرط اٞتزائي بشركطو ا١تعتربة، فإهنا قررت إسقاطو 

 ٘تنع من إ٘تاـ العقد. -اٞتوائح–عند كجود ظركؼ قاىرة 

 رع الثاني: االستصناع الموازي في القانون القطري الف
القانوف القطرم مل ينص على عقد االستصناع بلفظ صريح، بل نص على معناه 

كىو )االستصناع( الذم تكوف ا١تادة  العمل( رب من مقدمة ا١تواد كانت  )إذا: عندما قاؿ

                                                
 

 .ُٔينظر: ص(ُ)
 .ُْٖ ، صٖا١تعيار الشرعي  المعايير الشرعية،ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، (ِ)
 .ُْٗص ،ٖا١تعيار الشرعي  المعايير الشرعية،ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، (ّ)



 

َُُ 

القطرم مل يتطرؽ  كأيضا فإف القانوف فيو من ا١تستصنع كالعمل من ا١تقاكؿ )الصانع(.
 ُٗٔكإليك ا١تادة  لالستصناع ا١توازم، بل جل ما ذكره ىو مضموف االستصناع العادم.

 :ت يف سياؽ ذلك يف القانوف القطرماليت كرد
إذا ىلك الشيء أك تلف بسبب حادث مفاجئ أك قوة قاىرة قبل تسليمو لرب .ُ

يمة ا١تواد اليت قدمها، ما مل يكن العمل، فليس للمقاكؿ أف يطالب باألجر ا١تتفق عليو كال بق
 .رب العمل كقت ا٢تالؾ أك التلف ٥تالن بالتزامو بتسلم العمل

 
 لو تسليمو قبل تلف أك الشيء كىلك العمل، رب من مقدمة ا١تواد كانت  .إذاِ

 يكن مل ما بقيمتها ا١تقاكؿ يطالب أف لو يكوف فال قاىرة، قوة أك مفاجئ حادث بسبب
 كاف  الشيء أف ا١تقاكؿ يثبت كمل العمل، بتسليم بالتزامو ٥تالن  التلف أك ا٢تالؾ كقت ا١تقاكؿ
  إليو. سلم أنو لو العمل رب عند ليتلف أك ليهلك

 أك قيمتها للمقاكؿ أدل قد كاف  إذا العمل رب من مقدمة العمل مواد كتعترب.ّ
 .القيمة ىذه يشمل اٟتساب ٖتت مبلغان  لو عجل

يف  -اٞتائحة–القوة القاىرة الذم ىو  ؛األجنيبيتضح ٦تا سبق أف السبب  :تعليق
كىي عدـ  ،نعا من ٖتمل ا١تسؤكلية التقصَتيةفإنو يكوف ما ،إذا أثبتو ا١تضركر ،االستصناع

ال يتحمل أحد٫تا : وبأن ٖتميل أم طرؼ ٖتمل تبعة التلف. كما أف ا١تعايَت الشرعية نصت
 بسبب أجنيب. ما ٟتق باآلخر من ضرر

  



 

َُِ 

 اآلثار والحلول في الفقو اإلسالمي والقانون القطريالفصل الثالث: 
اآلثار ا١تباشرة للجوائح كغَت ا١تباشرة، من خالؿ ما ينتج  الفصلكسنتناكؿ يف ىذا 

عن العقد من صحة كفساد، كلزـك ا١تدين للمتبقي للعقد كآثار التنازع بُت ا١تتعاقدين، كمن 
 الفسخ كعدمو.يتحمل تبعة ا٢تالؾ، مع بياف أثر اٞتوائح من حيث 

كنتبعو ٔتجموعة من اٟتلوؿ سواء كانت فردية أك ٚتاعية، كسواء كانت تعبدية أك 
 معقولة ا١تعٌت.

 :كىذا الفصل يتضمن مبحثُت
 ا١تبحث األكؿ: اآلثار يف الفقو اإلسالمي كالقانوف القطرم
 ا١تبحث الثاٍل: اٟتلوؿ يف الفقو اإلسالمي كالقانوف القطرم

  



 

َُّ 

 ثار في الفقو اإلسالمي والقانون القطريالمبحث األول: اآل
سواء كانت عقودا أك –ىذا ا١تبحث عبارة عن دراسة لتوابع أفعاؿ ترتبت عن التزامات 

من حيث صحة االلتزاـ كعدمو، كعند نشوء نزاع ما بسبب اٞتائحة، سواء كاف يف  -غَتىا
 ككقتها. اٟتصوؿ أك يف ا١تقدار، كا١تبحث يبحث كذلك يف كيفية إثبات اٞتوائح 

 المطلب األول: اآلثار الناتجة عن العقد

 الفرع األول: صحة بيع الجائحة
 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولُت: 

إىل  (3)كاٟتنابلة يف ا١تذىب (2)كالشافعي يف اٞتديد (1)ذىب ا١تالكية القوؿ األكؿ:
البيع قوؿ  كدؿ على صحة .(4)صحة بيع اٞتائحة، لكن الشافعية يركف الرجوع على ا١تشًتم

لُّ لىكى أىٍف تىٍأخيذى ًمٍنوي شىٍيئنا، مًبى »: النيب  لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٙتىىرنا، فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه، فىالى ٭تًى
 فلو مل يصح ١تا ٝتاه بيعا. .(5)«تىٍأخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍَتً حىقٍّ 

فدؿ ىذا على أف تأثَت كأيضا لو ًب البيع كمل تكن ىناؾ جائحة فإف البيع صحيح، 
 ال يف صحة البيع. -مب تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق–اٞتائحة يف الثمن أك القيمة 

فقولو صلى اهلل عليو كسلم ػ : )) لو بعت من أخيك ٙترنا ... (( ؛ قاؿ القرطيب :
يدؿ على البيع الشرعي ، ال ا١تمنوع . فكيف يذكر البيع الفاسد ، كال ينهى عنو ، كال يبُت 

                                                
 

 ،ُّٗ، صٓج ،شرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي،  (ُ)
 .ِْٗ، صٓ، جالحاويينظر: ا١تاكردم،  (ِ)
 .ُٖٗ، صُِج ،اإلنصاف ،ينظر: ا١ترداكم (ّ)
ابن راشد، ، ُِّ، صٓج، منح الجليل، عليش، ُّٗ، صٓ، جشرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي،  (ْ)

، َُٖ، صٔ، جالمغنية، ، ابن قدامِْٗص ،ٓ، جالحاوي، ا١تاكردم، ُّٖص لباب اللباب، 
 .ُٖٗ، صُِج ،اإلنصاف ،ا١ترداكم

 (.ُْٓٓ، رقم )َُُٗص ،ّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف  (ٓ)



 

َُْ 

ه ، ٍب يعدؿ عنو يف إبطالو إىل أمر خارج عنو ؛ فظاىر ىذا اٟتديث : أف ىذا البيع فساد
كقع صحيحنا. كذلك ال يعوف إال بعد الزىو ، ٍب طرأت اٞتائحة . فعلل منع ًحل يىًة ا١تاؿ هبا . 
كحاصل ما ذكرنا : أف األمر بوضع اٞتائحة يتضمن صحة بيع ما توضع فيو اٞتائحة ال 

 .(1)إفساده 
إىل أف العقد باطل   (3)كاٟتنابلة يف ركاية (2): ذىب الشافعية يف القدَللقوؿ الثاٍلا

 كما لو تلف الكل. 
ا١تناقشة: تلف ا١تبيع ال يدؿ على بطالف البيع، كإ٪تا يدؿ على رجوع أحد٫تا على 

 اآلخر بالثمن أك القيمة.
ٔتا  اٞتائحة القوؿ األكؿ، دؿ على ذلك؛ الرجوع على البائع عند كجود الراجح: 

 أصاب العُت من التلف، كللزـك العقد فيما بقي.

 لزوم المدين الباقيالفرع الثاني: 

 ا١تسألة األكىل: لزـك ا١تدين الباقي يف الفقو اإلسالمي
 أكال: يف اٞتائحة السماكية

إىل أف من اشًتل شيئا ٦تا تعترب فيو اٞتائحة فأتلفت  (5)كاٟتنابلة (4)ذىب ا١تالكية
كالتلف معترب ٔتا تقدـ   غالبو، فإف السامل ا١تتبقي يلـز ا١تشًتم ْتصتو من الثمن.بعضو أك 

 .(1)من التفصيل عند ا١تالكية كاٟتنابلة ٔتا زاد عن الثلث أك ٔتا لو باؿ

                                                
 

 .ُٔ، صُْ، جالمفهمالقرطيب،  (ُ)
 .ِْٗ، صٓ، جالحاويينظر: ا١تاكردم،  (ِ)
 .ُٖٗ، صُِج ،اإلنصاف ،ينظر: ا١ترداكم (ّ)
ابن راشد، ، ُِّ، صٓج، منح الجليل، عليش ،ُّٗ، صٓج ،شرح مختصر خليل، ينظر: ا٠ترشي (ْ)

 ُّٖص لباب اللباب، 
 .َُٖ، صٔ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ٓ)



 

َُٓ 

 ثانيا: يف اٞتائحة اآلدمية
يركف كضع اٞتائحة اآلدمية،  (3)كاٟتنابلة يف كجو (2)سبق أف ا١تالكية يف ا١تعتمد

 .٤تل االلتزاـركف ىنا كضع الثمن عن ا١تشًتم بقدر ما تلف من كأهنم ي
ٍيئنا »: دؿ على ىاتُت ا١تسألتُت، قولو  لُّ لىكى أىٍف تىٍأخيذى ًمٍنوي شى أم ال  (4)«فىالى ٭تًى

 ٭تل لك أف تأخذ شيئا من ا١تتلف، كأما السامل فيحق لك أخذ مقابلو.

 نوف القطرما١تسألة الثانية: لزـك ا١تدين الباقي يف القا
 قبل أك التسليم، قبل التلف ٟتقو أك منو جزء يف ا١تبيع ىلك إذا :ْْٓ ا١تادة

 يد ال أجنيب بسبب التلف أك ا٢تالؾ ككاف السابقة، ا١تادة يف إليو ا١تشار اإلعذار حصوؿ
 التلف أك ا٢تالؾ كاف  إذا البيع فسخ يطلب أف إما للمشًتم جاز فيو، ا١تتعاقدين ألحد

 نقص ما بقدر الثمن إنقاص يطلب أف كإما البيع، أًب ١تا العقد قبل طرأ لو ْتيث جسيمان 
 .ا١تبيع قيمة من

تعليق: ٘تيز القانوف القطرم يف ىذه ا١تسألة بتخيَت ا١تشًتم بفسخ البيع إذا كاف 
طلب إنقاص الثمن بقدر الناقص من ا١تبيع، كأما الفقو اإلسالمي فإنو يالتلف جسيما، أك 

، كيظهر حرص الفقو اإلسالمي كلو كاف التلف جسيماإمضاء البيع فيما بقي ألـز ا١تشًتم ب
 على إلزامية العقود، كأف الفسخ فيها بقدر ا١تصاب باٞتائحة.

                                                
 

 .ْٖ-ّٖصينظر:  (ُ)
، ّْٓ، صٕ، جمناىج التحصيل. الرجراجي، ُّٗ، صٓج ،شرح مختصر خليلينظر: ا٠ترشي،  (ِ)

 ،ُّٗ، صٓج ،شرح مختصر خليلا٠ترشي، 
 .َُٖ، صٔ، جالمغنيابن قدامة،  .ِٔٓ، صّ، جشرح مختصر الخرقيينظر: الزركشي،  (ّ)
 (.ُْٓٓ، رقم )َُُٗص ،ّكتاب ا١تساقاة، باب كضع اٞتوائح، جصحيحو، أخرجو مسلم يف  (ْ)



 

َُٔ 

 المطلب الثاني: اآلثار المتعلقة بالتنازع بين المتعاقدين
سواء كانت   تعذر تنفيذه،١تا كانت اٞتائحة تؤثر على العقد أثناء التنفيذ، من حيث 

كلية أك جزئية، كجب أف يكوف ىناؾ زماف ٖتصل فيو، حىت تًتتب عليو آثارىا، ٍب من ىذه 
اآلثار ما يتعلق بصحة العقد كالتمسك بالباقي، كمنها ما يتعلق بالتنازع يف حصوؿ اٞتائحة 
كمقدارىا، كمنها ما يتعلق بتبعة ا٢تالؾ كالتعييب كذىاب ا١تنفعة ا١تقصودة، كمنها ما يتعلق 

 . بالفسخ

 الفرع األول: زمان القضاء بالجائحة
على أف زماف القضاء باٞتائحة ىو الذم ٖتتاج فيو  (2)كاٟتنابلة (1)اتفق ا١تالكية

 الثمار بعد بدك صالحها إىل البقاء على أصو٢تا حىت يتكامل طيبها.
كاختلفوا إذا أبقى ا١تشًتم الثمار لتكتمل نضارهتا كرطوبتها، كقد سبق اٟتديث 

 عنها.
قالوا: إف ىذا الزماف كذلك يقضى فيو  (3)قوؿ األكؿ: ا١تالكية يف ا١تعتمدال
 باٞتائحة.

 ال يقضوف هبا. (5)كاٟتنابلة (4)القوؿ الثاٍل: ا١تالكية يف ركاية

                                                
 

 .ُٕٓ، صٓ، جالتوضيحينظر: خليل،  (ُ)
 .ِٖٓ، صّج، شرح مختصر الخرقيالزركشي، ينظر:  (ِ)
 .َٕٓ، صْج واىب  الجليل،ماٟتطاب،  ينظر: (ّ)
 .مصدر سابق (ْ)
 .ِٖٓ، صّج، شرح مختصر الخرقيالزركشي،  (ٓ)



 

َُٕ 

 إثبات الجائحة(ثاني: التنازع في حصول الجائحة )الفرع ال

 ا١تسألة األكىل: التنازع يف حصوؿ اٞتائحة يف الفقو اإلسالمي 
 على أف القوؿ قوؿ البائع. (3)كاٟتنابلة (2)كالشافعية يف القدَل (1)فق ا١تالكيةات

 .(4)حىت يثبت ا١تشًتم تلفو ٤تل االلتزاـكعللوا األمر بأف األصل معو، كىو سالمة 
غَت أف الشافعية قيدكا ذلك يف حالة إذا مل يعرؼ كقوع اٞتائحة أصال، فإف عرؼ 

بال ٯتُت، كإف أصابت قوما دكف قـو فالقوؿ قوؿ البائع مع  كقوعها عاما فالقوؿ قوؿ ا١تشًتم
 .(5)ٯتينو؛ ألف األصل عدـ ا٢تالؾ كلزـك الثمن

 يف القانوف القطرم  )القوة القاىرة( ا١تسألة الثانية: التنازع يف حصوؿ اٞتائحة
 مل أعثر على نص يتناكؿ التنازع يف حصوؿ اٞتائحة.

 جائحةالفرع الثالث: التنازع في مقدار ال 

 ا١تسألة األكىل: التنازع يف مقدار اٞتائحة يف الفقو اإلسالمي 
 اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت:

بائع يف أصل إىل أف ا١تشًتم إف صدؽ ال (1)القوؿ األكؿ: ذىب ا١تالكية يف ا١تعتمد
 ائحة.؛ ألف البائع خلى بينو كبُت الثمار كقد كافقو على كقوع اٞتاٞتائحة فالقوؿ قولو

                                                
 

 .ُٕٖ، صّجحاشية الدسوقي، ينظر: الدسوقي،  (ُ)
 .ٓٔٓ، صّج روضة الطالبين،النوكم، ينظر:  (ِ)
 .َُٖ، صٔ، جالمغنيابن قدامة  (ّ)
 ،ُٓٗ، صٓجختصر خليل، شرح ما٠ترشي، ، ُٕٖ، صّجحاشية الدسوقي، ينظر: الدسوقي،  (ْ)

 .َُٖ، صٔ، جالمغني. ابن قدامة ٖٓ، صّ، جاألم، الشافعي، ٓٔٓ، صّج، روضة الطالبينالنوكم، 
 .ٓٔٓ، صّجروضة الطالبين، النوكم، ، ٖٓ، صّ، جاألمالشافعي، ينظر:  (ٓ)



 

َُٖ 

إىل أف القوؿ قوؿ  (4)كاٟتنابلة (3)كالشافعية (2)القوؿ الثاٍل: ذىب ا١تالكية يف ركاية
، كىو كعدـ ا٢تالؾ براءة ذمتو األصلكذلك أف  البائع، غَت أف الشافعية ال بد لو من اليمُت.

، كالغاـر يف األصوؿ قولو، كا١تشًتم عليو الثمن، كىو الـز لو، كعليو البينة  . (5)غاـر
ا١تشًتم ال يصدؽ على الرباءة منو بقولو؛ ألف الثمن الـز لو، كعليو البينة ٔتا كأيضا 

 .(6)ذىب لو
١تا أقر البائع بوقوع اٞتائحة مل يبق معو األصل؛ ألف األصل يكوف معو يف ا١تناقشة: 

 ، فهو األعرؼ ٔتقدارىا.كقوع اٞتائحة، أما ا١تقدار فاألصل فيو يكوف مع ا١تشًتم
لقوؿ األكؿ بأف القوؿ قوؿ ا١تشًتم؛ ألف البائع ١تا أقر بوقوع اٞتائحة الراجح: ا

، كخاصة أف البائع خلى بينو ًعٍلم القٍدر ال ييدرؾ إال من جهة ا١تشًتمككقوع التلف كاف 
 .٤تل االلتزاـكبُت 

 ا١تسألة الثانية: التنازع يف مقدار اٞتائحة يف القانوف القطرم
  فيو، لو يد ال أجنيب سبب عن نشأ قد الضرر فأ الشخص أثبت إذا :َِْا١تادة

 بالتعويض، ملـز غَت كاف  الغَت، خطأ أك ا١تضركر خطأ أك فجائي حادث أك قاىرة كقوة
 ذلك. بغَت يقضي نص يوجد مل ما كذلك

                                                
 

، الدسوقي، ُٓٗ، صٓجشرح مختصر خليل، ا٠ترشي،  ِْٔ، صّ، جالشرح الصغير: الدردير، ينظر (ُ)
 .ُٕٖ، صّج حاشية الدسوقي،

 .ُٓٗ، صٓجشرح مختصر خليل، ا٠ترشي، ينظر:  (ِ)
 .ٖٓص ،ّ، جاألمالشافعي، ينظر: (ّ)
 .َُٖ، صٔ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ْ)
، ُٕٖ، صّج حاشية الدسوقي،الدسوقي، ، ُٓٗ، صٓجشرح مختصر خليل، ا٠ترشي، ينظر:  (ٓ)

 .َُٖ، صٔ، جالمغني، ابن قدامة، ٖٓ، صّ، جاألمالشافعي، 
 .ٖٓ، صّج األم،ينظر: الشافعي،  (ٔ)



 

َُٗ 

القوؿ للمضركر إذا أثبت أف السبب أجنيب ال يد لو فيو، كيظهر من النص تعليق: 
، كىو يتفق مع ما ذىب إليو ١تقدار لعدـ التفرقة بينهماوؿ كاأنو يستوم يف التنازع اٟتص

 ا١تالكية.

 الفرع الرابع: كيفية إثبات الجائحة ومقدارىا
كألف اٞتائحة  ىناؾ ٣تموعة من الطرؽ إلثبات حصوؿ اٞتوائح كإلثبات مقدارىا،

 تلف للشيء ال يد لإلنساف فيو فكاف إثباتو ٮتتلف عن إثبات التلف الذم تسبب فيو كبناء
 كىي كاآلٌب: على ذلك اقتصرت على ما ذكر من كيفية إلثبات اٞتوائح فقط،

 ا١تسألة األكىل: اليمُت
  لتنازع يف حصوؿ اٞتائحة كمقدارىا.عند اٟتديث عن ا (1)كقد سبقت اإلشارة إليها

م أطلع على غَت نصوص ا١تالكية يف كيفية إثبات كأما ا١تسألة الثانية كالثالثة فل
 .ما ذكركهسأقتصر على  اٞتائحة، كلذلك

 : إحضار شاىدين عدلُتالثانيةا١تسألة 
كذلك يف الشراء ْتضرة ا١تتعاقدين، ٍب ينظراف بعد كقوع اٞتائحة، ٍب يشهداف على 

 . (2)كقوع التلف

 االستعانة با٠ترباء يف تقدير اٞتائحة: الثالثةا١تسألة 
يرجع ألىل ا١تعرفة كالرجوع يف حصوؿ اٞتوائح كمقدارىا ألىل ا١تعرفة، كأيضا  

كعليو فالقاضي ال ٯتكنو االستغناء عن ا٠ترباء، كلذلك ١تا قاؿ خليل ا١تالكي )  .(3)بالضرر

                                                
 

 .ُُٓ-ُُّصينظر:  (ُ)
 .ٕٓٓ، صٓجالتوضيح، خليل،  (ِ)
 كما بعدىا. َٖ، صتبصرة الحكامابن فرحوف، ينظر:  (ّ)



 

َُُ 

ق( مراده بقولو: َُِّت: : باجتهاد اٟتاكم. كضح الدسوقي )ق( يف ٥تتصرهٕٕٔت: 
 .(1)باجتهاد اٟتاكم يعٍت مع أىل ا١تعرفة يف التقوَل)

 : آثار الفسخ الثالثالمطلب 
، سواء كاف ٤تل االلتزاـفسخ من آثار استحالة تنفيذ العقد بسبب التلف اٟتاصل كال

تلفا كليا أك جزئيا؛ فإذا كاف كليا كاف الفسخ كليا، كترتب عليو رد الثمن كامال للمضركر إف 
 استلمو، كإذا كاف جزئيا كاف الفسخ جزئيا، كترتب عليو رد الناقص من الثمن.

 والجزئيالفرع األول: الفسخ الكلي 

 ا١تسألة األكىل: الفسخ الكلي كاٞتزئي يف الفقو اإلسالمي 
إىل أف العقد يفسخ يف حالة التلف التاـ، كيفسخ  (3)كاٟتنابلة (2)ذىب ا١تالكية

 جزئيا يف حالة التلف اٞتزئي، مع مراعاة ا١تعفو عنو من الثلث أك ما لو باؿ.

  القطرم ا١تسألة الثانية: الفسخ الكلي كاٞتزئي يف القانوف
إذا تلف ا١تعقود عنو بالكلية فإف العقد يفسخ، كيف اٞتزء منو ينقص الثمن بقدر ما 

 ا١تادة. ىذه يف كما  جسيما التلف كاف  إذا ا١تضركر كٮتَتنقص من قيمة ا١تبيع، 
 قبل أك التسليم، قبل التلف ٟتقو أك منو جزء يف ا١تبيع ىلك إذا :ْْٓ ا١تادة

 يد ال أجنيب بسبب التلف أك ا٢تالؾ ككاف السابقة، ا١تادة يف إليو ا١تشار اإلعذار حصوؿ
 التلف أك ا٢تالؾ كاف  إذا البيع فسخ يطلب أف إما للمشًتم جاز فيو، ا١تتعاقدين ألحد

                                                
 

 .ُِٕ، صْج حاشية الدسوقي،الدسوقي،  (ُ)
ابن راشد، ، ُِّ، صٓج، منح الجليل، عليش، ُّٗ، صٓج ،شرح مختصر خليلينظر ا٠ترشي،  (ِ)

 .ُّٖص لباب اللباب، 
 .َُٖ، صٔ، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (ّ)



 

ُُُ 

 نقص ما بقدر الثمن إنقاص يطلب أف كإما البيع، أًب ١تا العقد قبل طرأ لو ْتيث جسيمان 
 .ا١تبيع قيمة من

قطرم بالتخيَت يف حالة إذا كاف التلف جسيما، كيتميز الفقو تعليق: يتميز القانوف ال
اإلسالمي يف كضع معيار للعفو عن اٟتد األدٌل للتلف كىو الثلث كما ىو عند ا١تالكية 

 كركاية عند اٟتنابلة.

 التلقائي االنفساخ الثاني: الفرع

  ا١تسألة األكىل: االنفساخ التلقائي يف الفقو اإلسالمي
 كال تلقائيا ينفسخ العقد فإف ،(1)ا١تشًتم عن اٞتوائح كضع وجوبب القائلوف كأما

 عن اٞتائحة بوضع اٟتكم إال لو فليس إليو رفع لو القاضي ألف القاضي؛ حكم إىل ٭تتاج
  فقط. ا٢تالك اٞتزء فسخ أك بالكلية، االلتزاـ ٤تل ىلك إف العقد كفسخ ا١تشًتم

االنفساخ يف القانوف القطرم : وف القطرم١تسألة الثانية: االنفساخ التلقائي يف القانا
، ُٕٖ إذا كاف التلف كامال، كما سبق يف ا١تادتُت،أم بقوة القانوف يكوف تلقائيا؛ 

 .(3)كمعٌت ىذا لو رفع األمر للقضاء فإنو يعلن الفسخ كال ينشئو .(2)ُٖٖ

 المبحث الثاني: الحلول في الفقو اإلسالمي والقانون القطري
من القانوف ا١تدٍل  ُلوؿ نود ذكر ما أشارت إليو ا١تادة قبل اٟتديث عن اٟت

 :القطرم

                                                
 

، ّج ،الوسيط، الغزايل، ْٔٓ، صّج ،روضة الطالبينالنوكم، ، ْٕٓص ،ٓ، جالتوضيح ينظر: خليل، (ُ)
 .ُٖٓ، صٔ، جالمغني، ابن قدامة، ُُٔ، صٓ، جنهاية المطلب، اٞتويٍت، ُْٗ-ُّٗص

 .ِٖٗ، صُ، جالنظرية العامة لاللتزامات٤تمد حاًب البيات، علي ٧تيدة، ك  :ينظر (ِ)
 .ُِٗ، صُمصدر سابق، ج(ّ)



 

ُُِ 

 أك ٔتنطوقها النصوص ىذه تتناك٢تا اليت ا١تسائل على التشريعية النصوص تسرم-ا
 ٔتفهومها

 مل فإذا اإلسالمية، الشريعة ٔتقتضى القاضي حكم تشريعي نص يوجد مل إذا-ب       
 .العدالة واعدق فبمقتضى كإال العرؼ، ٔتقتضى حكم ٬تد،

فبمقتضى ىذه ا١تادة ٯتكن القوؿ إف اٟتلوؿ ا١تقًتحة ١تعاٞتة آثار اٞتوائح إذا  :تعليق
مل تتناك٢تا النصوص القانونية ٔتنطوقها أك مفهومها، يكوف ا١ترجع بعدىا نصوص الشريعة، 
كبناء على ىذا فإنٍت سأكتفي بالنسبة للقانوف القطرم من اٟتلوؿ ما ىو منصوص عليو 

 ط.فق
 ىذه اٟتلوؿ تصلح ١تن نزلت بو اٞتائحة سواء كاف بائعا أـ مشًتيا. تنبيو:

 :أمرينكإف اٟتلوؿ ا١تقًتحة ترجع يف حقيقتها إىل 
  .ما يعود إىل اجملتمعاألكؿ: 
 .ما يعود إىل الدكلةالثاٍل: 

 : ما يعود إلى المجتمع )مصادر التكافل االجتماعي(األولالمطلب 

 مف  خفحف جف مغ جغ ٱُّٱشركع بقولو تعاىل: كالتكافل االجتماعي م
كبغَته من اآليات كاألحاديث اليت أكدت  ،ِا١تائدة:   َّحك جك مق  حق

 ،كقضاء مصاٟتهم كرعايتهم ،من تفريج الكرب عن بعضهم ؛ىذا ا١تعٌت، كبينت اٟتكمة منو
 كدفع غوائل الزماف عنهم.

مة كاٞتسد كمصادر التكافل االجتماعي كثَتة كمتنوعة، كالقصد منها جعل األ
 الواحد، ك٨تن نذكر طرفا من ىذه ا١تصادر.



 

ُُّ 

 الفرع األول: جواز الصدقة عليو )الزكاة وصدقة الفطر وصدقة التطوع(
كإ٪تا يأخذ ا١تصاب يف مالو ّتائحة ْتسب كصفو كنوع الصدقة، فإف أعدـ جاز لو 

، األخذ من الكل، كإف تعرض للخسارة دكف أف يصل إىل حد الفقر أك ا١تسكنة أك ي غـر
كالقصد من ىذا ليس بياف أحكاـ الصدقات، كإ٪تا بياف مصادر  جاز لو األخذ من الصدقة.

 التكافل يف اجملتمع اليت تغطي األضرار الالحقة بالفرد فيما يتعرض لو يف مالو.
أىفَّ رىجيالن أيًصيبى  ملسو هيلع هللا ىلص حديث النيب ،دؿ على جواز الصدقة على من أصيب يف مالو

ليٍغ ذىًلكى كىفىاءى دىيًٍنو، فػىقىاؿى صىلَّى ملسو هيلع هللا ىلصا. فػىقىاؿى النَّيبُّ يف ٙتىارو ابٍػتىاعىهى  : تىصىدَّقيوا عىلىٍيًو فػىفىعىليوا، كىملٍى يػىبػٍ
اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: خيذيكا مىا كىجىٍدًبيٍ كىلىٍيسى لىكيٍم إالَّ ذىًلكى 

يف اٟتديث الًتغيب على الصدقة  .(1)
كىؤالء أصاهبم الغـر بسبب ىذه  لو حىت يقضي دينو.فيمن تعرض ١تصيبة يف ٙتاره أك ما

 ري ٰى ُّٱ: ٢تم أف يكونوا من أصحاب الزكاة؛ بنص كتاب اهلل قَّ فحي  ،اٞتوائح كاآلفات
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي   زي
 مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ
 .(2)كسبق كالـ الشافعي عن الغارمُت .َٔالتوبة:  َّ جح

 جف ُّٱ قولو تعاىل: ،ين من اٞتوائح كغَتىافك دين ا١تدكأيضا من الصدقات اليت ت

أىٍم: تصدقوا على  ،َِٖالبقرة:  َّ حك جك مق   حق مف خف حف
 .(3)من إنظاره َته خى  ،الغرَل ٔتا يتيسر لكم

                                                
 

، رقم ُُُٗ، صّج، استحباب الوضع من الدين كتاب ا١تساقاة، بابصحيحو،  أخرجو مسلم يف (ُ)
(ُٓٓٔ.) 

 .ّٗ، صِج ،األمالشافعي، ينظر:  (ِ)
 .ُٕٗ، صِجالبحر المحيط ينظر: أبو حياف،  (ّ)



 

ُُْ 

 الفرع الثاني: إنظار المعسر

  حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط   مض خض ُّٱقاؿ تعاىل:

اف على من كاف عليو دين من جائحة أك غَتىا، ك   .َِٖالبقرة:  َّ حك جك مق
. ككرد يف فضل إنظار ا١تعسر (1)الدائن أف ينظره، كال ٭تبس كال يستعمل؛ ألف الدين تعلق بذمتو

 أحاديث كثَتة كجليلة، منها:

: خىرىٍجتي أىنىا كىأىيب نىٍطليبي اٍلًعٍلمى ، قاؿ لولًيد بن عبادة بن الصامتعن عبادة بن ا
ا اٟتٍىي  ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، قػىٍبلى  أىٍف يػىٍهًلكيوا، فىكىافى أىكَّؿي مىٍن لىًقينىا أىبىا اٍليىسىًر، صىاًحبى رىسيوًؿ يف ىىذى

ًر بػيٍردىةه كىمىعىاًفرًمَّ، كىعىلىى ملسو هيلع هللا ىلصاهلًل  ، كىعىلىى أىيب اٍليىسى ـه لىوي، مىعىوي ًضمىامىةه ًمٍن صيحيفو ، كىمىعىوي غيالى
ًمًو بػيٍردىةه كىمىعىاًفرًمَّ، فػىقىاؿى لىوي أىيب: يى  : غيالى ، قىاؿى ا عىم  ًإٍل  أىرىل يف كىٍجًهكى سىٍفعىةن ًمٍن غىضىبو

؟  : ٍبىَّ ىيوى ، فػىقيٍلتي ، فىأىتػىٍيتي أىٍىلىوي، فىسىلٍَّمتي فو اٟتٍىرىاًمي  مىاؿه ًف اٍبًن فيالى أىجىٍل، كىافى يل عىلىى فيالى
، فػىقيٍلتي لىوي: أىٍينى  ، فىخىرىجى عىلىيَّ اٍبنه لىوي جىٍفره عى صىٍوتىكى فىدىخىلى أىرًيكىةى  قىاليوا: الى : ٝتًى ؟ قىاؿى أىبيوؾى

: مىا ٛتىىلىكى عىلىى أىًف اٍختىبىٍأتى  ، فىخىرىجى، فػىقيٍلتي : اٍخريٍج ًإيلىَّ، فػىقىٍد عىًلٍمتي أىٍينى أىٍنتى أيم ي، فػىقيٍلتي
، خىًشيتي كىاهلًل  ، ٍبيَّ الى أىٍكًذبيكى : أىنىا، كىاهلًل أيحىد ثيكى ؟ قىاؿى ، كىأىٍف أىًعدىؾى ًمٍت  أىٍف أيحىد ثىكى فىأىٍكًذبىكى

، كىكيٍنتى صىاًحبى رىسيوؿى اهلًل  : اهلًل. ملسو هيلع هللا ىلصفىأيٍخًلفىكى : آللًَّو؟ قىاؿى : قػيٍلتي ، كىكيٍنتي كىاهلًل ميٍعًسرنا. قىاؿى
: فىأىتىى ًبصىًحيفىًتًو فىمى  : اهلًل. قىاؿى : آللًَّو؟ قىاؿى : اهلًل. قػيٍلتي : آللًَّو؟ قىاؿى : ًإٍف قػيٍلتي ا بًيىًدًه، فػىقىاؿى حىاىى

اتػىٍُتً  تى قىضىاءن فىاٍقًضًٍت، كىًإالَّ كىجىدٍ  كىكىضىعى ًإٍصبػىعىٍيًو عىلىى  -أىٍنتى يف ًحلٍّ، فىأىٍشهىدي بىصىري عىيػٍٍتىَّ ىى
نػىٍيًو  ا  -عىيػٍ اتػىٍُتً، كىكىعىاهي قػىٍليب ىىذى رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي  - كىأىشىارى ًإىلى مىنىاًط قػىٍلًبوً  -كىٝتىٍعي أيذيٍلىَّ ىى

 :  .(2)«مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسرنا أىٍك كىضىعى عىٍنوي، أىظىلَّوي اهللي يف ًظل وً »عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىىيوى يػىقيوؿي
ًئكىةي ريكحى رىجيلو ٦تٍَّن كىافى : »ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن حذيفة تػىلىقًَّت اٍلمىالى
: كيٍنتي أيدىاًيني النَّاسى قػىبػٍلىكيٍم، فػىقىاليوا: أىعى  ، قىاليوا: تىذىكٍَّر، قىاؿى : الى ٍيئنا؟ قىاؿى  ،ًمٍلتى ًمنى ا٠ٍتىٍَتً شى

                                                
 

 .َّٔ-َّٓ، صِ، جالمقدمات الممهداتابن رشد،  ينظر: (ُ)
، ْج، كتاب: الزىد كالرقائق، باب حديث جابر الطويل كقصة أيب اليسر، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ِ)

 (ََّٔقم )، ر َُِّص



 

ُُٓ 

، كىيػىتى  يىاٍل أىٍف يػيٍنًظريكا اٍلميٍعًسرى : قىاؿى اهللي عىزَّ كىجىلَّ: ٕتىىوَّزيكا عىٍنوي  .جىوَّزيكا عىًن اٍلميوًسرً فىآميري ًفتػٍ  «قىاؿى
(1). 

لى فضل إنظار ا١تعسر كالوضع عنو، كأنو ال ٭تتقر شيء من دلت ىذه األحاديث ع
كإنظار ا١تعسر من اٟتلوؿ اليت رغب فيها الشرع؛ ١تا فيها من التنفيس  .(2)أعماؿ ا٠تَت

كالتوسيع على ا١تسلم الذم ابتلي باآلفات كاٞتوائح، كسببت لو ا٠تسائر اليت قد تؤدم إىل 
عليو، فكاف من لطف اهلل بعباده أف رغبهم  إفالسو، كقد تفضي بدكرىا إىل ديوف مستحقة

 بإنظاره رٛتة بو. 

 الفرع الثالث: الوقف والوصية 
كقد شرع اهلل تبارؾ كتعاىل الوقف كندب إليو كجعلو من أجل القربات اليت يتقرب 

 ملسو هيلع هللا ىلص، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هبا إليو كيرجى برىا يف الدنيا كاآلخرة ففي اٟتديث 
قىةه جىارًيىةه، كىًعٍلمه يػيٍنتػىفىعي ًبًو، كىكىلىده : »اؿقى  : صىدى ليوي ًإالَّ ًمٍن ثىالىثو ًإذىا مىاتى اإًلٍنسىافي انٍػقىطىعى عىمى

 .(3)«صىاًلحه يىٍدعيو لىوي 
كللوقف أنواع كثَتة، منها كقف على ا١تساجد ككقف على طلبة العلم ككقف على 

لى إغاثة ا١تلهوفُت الذين أ١تت هبم اٞتوائح فأتلفت اليتامى كغَتىا، كما يهمنا الوقف ع
كلذا كاف الوقف من اٟتلوؿ  أموا٢تم، كرٔتا ٞتأكا لالستدانة كعٌرضت أعراضهم لإلىانة.

 ا١تطلوب ٖتقيقها يف اجملتمع ليسود فيو االستقرار االقتصادم كالتكافل االجتماعي.
نفعها ٟتبس أصلو كالوقف من خصائص أىل اإلسالـ، كىو من أجل الصدقات كأ

كتسبيل منفعتو، كإف من أحب ما يوقف عند الناس، البساتُت ا١تثمرة كالبنايات ا١تؤجرة 
                                                

 
 (.َُٔٓرقم )، ُُْٗ، صّج ،را١تساقاة، باب: فضل إنظار ا١تعس كتاب: صحيحو،أخرجو مسلم يف  (ُ)
، َُ، جشرح صحيح مسلم، النوكم، ُِِ، صٔ، جشرح صحيح البخاريينظر: ابن بطاؿ،  (ِ)

 .ِِْص
، قاؿ: ىذا حديث حسن صحيحكتاب: أبواب يف األحكاـ، باب: يف الوقف، ،  سننوالًتمذم يف أخرجو  (ّ)

 (.ُّٕٔ، رقم )ّٓ، صّج



 

ُُٔ 

ككذلك الشأف بالوصية حيث أف ا١توصي قد يوصي  كغَتىا، ٦تا تستمر غلتو كيدـك نفعو.
 بقسط من مالو للمصابُت بالكوارث كاٞتوائح فيكوف سببا لتنفيس كركهبم كتفريج ٫تومهم.

 رع الرابع: النذور والكفاراتالف
فإنو يكوف عونا  ،أك يًتتب عليو بسبب الكفارات ،فما يلتزمو اإلنساف على نفسو

ألصحاب اٟتوائج الذم ابتلوا باٞتوائح كاآلفات، كىذه االلتزامات تكوف عونا للمصابُت هبا 
 بسبب ما ترتب عليهم من ا٠تسارات. ؛ك٥ترجا ٢تم

من ا١تاؿ يدفع ألصحاب االحتياجات ٦تن تعرض  ككذا الكفارات فما يكوف فيها
 للفقر أك أصابتهم اآلفات فجعلتهم من أىل اٟتق يف الكفارات.

ك٥ترج النذر أكسع من الكفارات، فا١تصاب يكوف لو اٟتق يف الكفارات بوصفي 
 الفقر كا١تسكنة، كأما النذر فيكوف ْتسب التزاـ الناذر، فقد يلتـز بدفعها للفقراء أك ا١تساكُت

 أك الغارمُت أك غَتىم.

 الفرع الخامس: الجمعيات الخيرية
كىذه اٞتمعيات تتعدد مهامها يف ا٠تدمات اليت تقدمها، كمن أىم ىذه ا٠تدمات 
إغاثة ا١تنكوبُت كا١تتضررين يف أموا٢تم كأنفسهم بسبب اٞتوائح كالكوارث كاٟتركب كغَتىا، 

اآلفات، من تعويض عن اإلصابات  كىي تلعب دكرا كبَتا يف حل مشكالت ا١تصابُت هبذه
 كتسديد للديوف كغَتىا ٦تا تقدمو من معونات يف شىت اجملاالت.

كاٞتمعيات ا٠تَتية من اٟتلوؿ اليت أقرىا القانوف القطرم فرخصها لتكوف سببا يف 
دفع االحتياجات ككشف الكربات عمن ابتلوا من بأصناؼ من اآلفات كالكوارث كاٟتركب 

أكؿ قانوف  يعد كالذم اٞتمعيات بإنشاء ُْٕٗ لسنة (ِ) رقم قانوف كًب إصداركغَتىا، 
منظم للعمل ا٠تَتم يف دكلة قطر، كجرل تعديلو الحقنا بعدة قوانُت أخرل. كيف العاـ 

كهتدؼ كل  .ا٠تَتية األعماؿ تنظيم بشأف َُِْ لسنة (ُٓ) رقم قانوف ، أصدرَُِْ

http://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=234&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6367&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6367&language=ar


 

ُُٕ 

ىذه القوانُت إىل تنظيم العمل ا٠تَتم الذم ٘تارسو كافة اٞتمعيات كا١تؤسسات ا٠تَتية 
 ا١تنتشرة يف دكلة قطر.

 ات التأخيرالفرع السادس: الفوائد الربوية وغرام
فإف منع البنوؾ الربوية كا١تؤسسات كاألفراد من مسؤكليات الدكلة اإلسالمية، كىي 
غَت قائمة يف كقتنا الراىن، كال يسع أىل العلم كالقائمُت عليو إال التذكَت كالنهي عن الربا، 

ائمُت كبياف ٥تاطره على الفرد كاجملتمع كاألمة، المتناع تغيَته باليد، بسبب ترخيصو من الق
على كالية األمر، كلذلك كاف ىذا ا١تخرج من اٟتلوؿ ا١تقًتحة ا١تؤقتة حىت يتم منع الربا على 

 األفراد كا١تؤسسات.
كمن األ٫تية ٔتكاف أف يوجد ٥ترج لألمواؿ الربوية، بسبب توبة أصحاهبا، كالذين 

نفق يف يريدكف التخلص منها حىت ال يستفيد منها ا١ترابوف، كلذلك كانت الفتول أف ت
 مصاحل األمة ك٦تن نزلت هبم آفات ككوارث حىت تسد حوائجهم.

ك٦تن أفىت بذلك اللجنة الدائمة للفتاكل بالسعودية، كقطاع اإلفتاء بالكويت، 
من جاءتو فوائد ربوية من حسابو يف البنك الربوم  الشبكة اإلسالمية يف دكلة قطر كغَتىا.

الفوائد الربوية يف اٟتاالت االضطرارية يف اٞتوائح فيلزمو التخلص منها كاألكىل أف تنفق ىذه 
كاجملاعات كالكوارث العامة كا٠تاصة، كال بأس بصرفها يف مصاحل ا١تسلمُت كدفعها إىل 

 ابن تيمية يردىا إىل البنك ألهنا أمواؿ ٤ترمة ال يعرؼ أصحاهبا، قاؿ الفقراء كا١تساكُت، كال
كالودائع كما أخذ من اٟترامية من أمواؿ  صوب)كل ماؿ ال يعرؼ مالكو من الغ  :رٛتو اهلل

الناس أك ما ىو منبوذ من أمواؿ الناس، فإف ىذا كلو يتصدؽ بو كيصرؼ يف مصاحل 
 مي خي ُّٱ قاؿ تعاىل: مع التوبة إىل اهلل سبحانو من ا١تعاملة بالربا بعد العلم؛(1) (ا١تسلمُت

                                                
 

 .ُّْ، صَّ، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  (ُ)



 

ُُٖ 

 يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي

 .(ُ)ِٕٓالبقرة:  َّٱَّ نت مت زت رت يبىب نب مب  زب رب

كاليت ال تنتفع هبا،  (2)كأيضا غرامات التأخَت اليت تعمل هبا ا١تصارؼ اإلسالمية
فينبغي أف توضع يف منافع الناس العامة كا٠تاصة، من بناء ا١ترافق كتعويض ا١تتضررين من 

 اآلفات كاٟتركب كغَتىا.

 التكافلي التأمينالفرع السابع: 
 ىذا اجملاؿ حيث مل تكن معركفة عند ا١تتقدمُت هبذه كىو من اٟتلوؿ ا١تستحدثة يف

نظاـ تعاكٍل تضامٍت بُت األفراد يف ٣تاؿ معُت عادة، لتحمل  التكافلي كالتأمُتالصيغة. 
 ا١تخاطر كا١تصائب اليت تقع على أحدىم.

كمقصدنا بالتأمُت التكافلي أم التباديل الذم تقـو بو اٞتمعيات ا٠تَتية كالتعاكنية 
اجات ا١تنتسبُت إليها بالتعويض عن األخطار اليت ستقع كيقـو كل عضو بالتربع لتأمُت ح

 .(3)بدفع مبلغ معُت، دكف أف يقصد التجارة كالكسب كالربح
كالشرع اإلسالمي حث على التكافل كالتعاكف حيث يقوؿ تعاىل كتعاكنوا على الرب 

اجملتمع ا١تسلم، كلذلك ١تا كألف ا لتكافل إحدل أىم ا١تقومات اليت يقـو عليها  كالتقول.
حث على التعاكف نظريا أظهر ذلك عمليا يف ٣تاالت عدة كمسائل شىت، من ىذه ا١تسائل 

                                                
 

كزارة األكقاؼ كالشئوف ، ِّٓ، صُّج، فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء (ُ)
تصرؼ الفوائد الربوية يف مصاحل  ، الشبكة اإلسالمية، "َُْص ،ٔجفتاوى قطاع اإلفتاء، اإلسالمية، 

 ـ.َُُِ/ٕ/ِٖا١تسلمُت كال ترد إىل البنك"، 

 http://v.ht/YH66 

 كما بعدىا. ِٔ، ص المعايير الشرعيةة، ىيئة احملاسب (ِ)
 كما بعدىا. ِّْ، صّج ،موسوعة قضايا إسالمية معاصرة٤تمد الزحيلي،  (ّ)

http://v.ht/YH66
http://v.ht/YH66


 

ُُٗ 

إقرار التكافل يف العاقلة يف الديات كالقسامة، ككفالة الغارمُت كأصحاب اٟتاجات بالزكاة 
ؤ٘تر اإلسالمي يف كىذا ما قرره ٣تمع الفقو اإلسالمي ا١تنبثق عن منظمة ا١ت كالصدقات غَتىا.
 .(1)(ِ،ٗ)ٗـ، بشأف التأمُت كإعادة التأمُت، قرار ُٖٓٗ،َُْٔدكرة انعقاده ّتدة 

التأمُت التعاكٍل من أ٧تع اٟتلوؿ يف مقابل ا١تخاطر اليت تصيب ا١تستثمر، فهو  يعدك 
يعُت ا١تصاب بغض النظر عن يسره كعسره، كالتعويض فيو يكوف مقابل التعرض للضرر من 

 ئح تتلف ٦تتلكاتو يف شىت العقود.آفات كجوا
كأما بالنسبة للقانوف القطرم فقد تناكؿ مسائل التأمُت بشيء من التفصيل كالذم 

ما يكوف حال ١تن أصيب يف مالو ّتائحة أك قوة قاىرة ك يعنينا من ذلك ما يتعلق ٔتوضوعنا 
  :َٖٓ ا١تادة على ما اصطلح بو عند القانونيُت، كىو ما نصت عليو

 ا١تتعمد، غَت لو ا١تؤمَّن خطأ عن الناشئة األضرار عن مسئوالن  ا١تؤم ن يكوف-ُ
 .قاىرة قوة أك مفاجئ حادث عن اٚتةالن األضرار عن كذلك  مسئوالن  كيكوف

 مسئوالن  ا١تؤم ن يكوف فال غشان، أك عمدان  لو ا١تؤمَّن ٭تدثها اليت كاألضرار ا٠تسائر أٌما-ِ 
 ذلك. غَت على اتفق كلو عنها،

 : ما يعود على الدولةالثانيلب المط
إف من مسؤكليات الدكلة رعاية مواطنيها باٟتفاظ على أنفسهم كأموا٢تم، بسن 
تشريعات تلزمها بذلك عند حصوؿ ما يستدعي ذلك، كإف ٦تا يتعرض لو الناس يف أموا٢تم 

تثمر عن إصابتها باٞتوائح كاآلفات اليت تؤدم إىل تلفها أك جزء منها، فيعجز البائع أك ا١تس
أداء ما ترتب عليو من خسائر قد تؤدم إىل إفالسو، كرٔتا يلجأ إىل االستدانة لكي يغطي 
ما أصابو من خسائر ال يد لو فيها، كيف كقتنا ا١تعاصر فإف كثَتا من ىذه اٞتوائح سببها 
 تقصَت الدكؿ يف ٛتاية ا١تمتلكات، رغم أنو ٯتكن تاليف الكثَت منها، بسبب اإل٫تاؿ يف البٌت

التحتية، أك عدـ توفَت األدكية اليت ٖتمي ٦تتلكات الناس من بعض األمراض كالعاىات، أك 
                                                

 
 .ْٓٓ، صّ، جِ، العدد، مجلة المجمع٣تمع الفقو اإلسالمي (ُ)



 

َُِ 

عدـ إخبار الناس ٔتا سيتعرضوف لو من ىذه اآلفات حىت يستعدكا ٢تا، ٢تذا كلغَته من 
مواطن التقصَت لدل ىذه الدكؿ، رغم ما تأخذه من الناس من الرسـو يف شىت اجملاالت، 

لدكؿ يف عصرنا، لذلك نرل أف الدكلة تتحمل عبء كثَت من ىذه كرغم تنوع موارد ا
اٞتوائح اليت تصيب الناس فيعجزكف عن ٖتمل تبعاهتا، كلذلك على الدكلة أف ٕتد حلوال ٢تا 

 حىت ٖتافظ على استقرار البلد  االقتصادم كاالجتماعي.
بيعية كفضال عن قلة الدكؿ اليت تعتمد تشريعا خاصا لتعويض ضحايا الكوارث الط

فإف طرائق تلك الدكؿ ٗتتلف يف كيفية التعويض كعناصره، فبعضها يعتمد نظاـ التأمُت  
كأساس للمسئولية يقـو على خلق عالقات تعاقدية بُت ا١تؤمن ٢تم كشركات التأمُت كما 
ىو الوضع يف الواليات ا١تتحدة كغَتىا كأحيانا تلجأ الدكلة إىل التعويض بواسطة مؤسسة 

كغَتىا، كبعضها أكجدت نظاما ٥تتلطا بُت تدخل الدكلة كعقد التأمُت كما  عامة كإسبانيا
كتعويض الدكلة يف كقائع ال يعرؼ أصحاهبا ال يتعارض مع الشرع،  .(1)يف الياباف كغَتىا

فقد دؿ على أصل التعويض، كإف كاف كاردا يف الدية، ما ركاه اأٍلىٍسوىد أىفَّ رىجيالن قيًتلى يف 
ٍعبىًة فىسى  فاٞتوائح يتعذر فيها الرجوع بالتعويض  .(2)«ًمٍن بػىٍيًت اٍلمىاؿً : »عليِّا فقاؿأىؿى عيمىري اٍلكى

على أحد ا١تتعاقدين، ألهنا ال يد ٢تم فيها، أك أف ا١تتسبب فيها ٣تهوؿ كالسارؽ، أك ال 
ييستطاع أخذ التعويض منو كجيش العدك. كمن ىذه اٟتلوؿ اليت نراىا فيما يتعلق بتعويض 

 ة:الدكل

                                                
 

 ق.ُُّْ/ُِ/ُينظر: الشاطرم، "االٕتاىات اٟتديثة لديواف ا١تظامل يف قضاء التعويض"،  (ُ)
 http://v.ht/cEw8 

(. ُُّٕٖ، رقم )ُٓ، صُ، جؿ، باب من قتل يف زحاـ، كتاب العقو المصنفأخرجو عبد الرزاؽ يف  (ِ)
كىذا اإلسناد )عن الثورم، عن اٟتكم، عن إبراىيم، عن األسود( صحيح، انظر: ابن حجر العسقالٍل، 

 .ُّٖ، صٗجالعالية  المطالب

http://v.ht/cEw8
http://v.ht/cEw8


 

ُُِ 

زراعي للمزارعُت كٕتارم للتجار كىكذا حىت يتم : الفرع األول: إنشاء صندوق فئوي
 تعويض الفئات ا١تتضررة من ىذه اٞتوائح خاصة العامة اليت يكوف ضررىا شامال.

 كوف من شقُت ْتسب ما تراه الدكلة كْتسب مقدرهتا.تكىذا الصندكؽ ي
كللدكلة أف ٖتدد نسب أم عن الضرر الذم ٟتق ا١تصاب،  صندكؽ تعويض:-ا

 التعويض اليت تراىا.
كالغرض منو مساعدة الناس، كليس تعويضهم على خسائرىم  صندكؽ إعانة:-ب

 اليت أصيبوا هبا. 

 : الفرع الثاني: بيت المال وخزينة الدولة
فظ فيو ما ٬تمع من األمواؿ ) فبيت ا١تاؿ ىو ا١تكاف الذم سواء كانت من ا١تغاًل ٭تي

٫تا( اليت ٗتٌص الٌدكلة، ليتٌم بعد ذلك تنظيم صرؼ ىذا ا١تاؿ كفق أسسو أك الصدقات أك غَت 
كقواعد معٌينة كصارمة، تضمن عدـ ضياع ا١تاؿ أك ىدره، فبيت ا١تاؿ ييشبو كثَتنا يف كىظيفتو 

عاصرة.
ي
 كزارة ا١تالٌية أك البنك ا١تركزم يف الٌدكؿ اٟتديثة ا١ت

لة، كإف من مقاصد إنشائها مساعدة كالشرع ال ٯتنع تعويض الناس من خزينة الدك  
احملتاجُت كتعويض ا١تتضررين، سواء أعدمهم الضرر فأصبحوا من ا١تعوزين، أك أٟتق هبم 
ا٠تسائر يف أموا٢تم فجعلهم غَت قادرين على االستمرار يف ٦تارسة أعما٢تم سواء كانت 

 زراعية أك ٕتارية أك صناعية.

 الفرع الثالث: الغنيمة والفيء:
ة ىي ما يؤخذ من األعداء يف اٟترب، فغنائم اٞتيش تعد من مصادر فالغنيم 

التكافل يف اجملتمع ا١تسلم؛ ألف الشرع جعل فيها ا٠تمس للتكافل االجتماعي حيث يوزع 



 

ُِِ 

ككذا الشأف بالفيء كىو الذم يؤخذ من  .(1)على أصناؼ شىت كمنهم أصحاب اٟتاجات
 . (2)ذكورين كعلى مصاحل ا١تسلمُتالعدك دكف حرب، كللحاكم توزيعو على مستحقيو ا١ت

كأما بالنسبة للقانوف القطرم فإنٍت مل أعثر ْتسب اطالعي على نصوص قانونية 
على ٖتمل الدكلة لنتائج الكوارث كاٞتوائح اليت ٖتصل أك قد ٖتصل، كىذا رٔتا ألف شركات 

 التأمُت ىي ا١تسؤكلة عن ٖتمل تبعات اٞتوائح.
 
 
 

 

                                                
 

 كما بعدىا.      19، ص10، جالجامع ألحكام القرآن، ينظر: القرطيب (ُ)
 كما بعدىا. ّْٖ، صَِ، جالجامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب،  (ِ)



 

ُِّ 

 خاتمة
 صل الباحث إىل ٣تموعة من النتائج أ٫تها:كبعد ىذا العرض تو 

عناية الفقهاء ا١تتقدمُت ٔتوضوع اٞتوائح كخاصة فقهاء ا١تالكية، كعرفوىا بتعريفات 
 شىت، كأف أغلبهم خصها باآلفات السماكية، كبعضهم أٟتق هبا اآلفات البشرية.

ا، خرجنا ٔتفهـو شامل للجوائح؛ من حيث تناكلو ألسباب اٞتوائح ك٤تا٢ت أكال:
 كلعمـو العقود كاألمواؿ.

توصلنا إىل أف نظرية اٞتوائح كالقوة القاىرة يف القانوف ا١تدٍل القطرم ىي  :ثانيا
ارئة ىي استثناء من القوة ا١تلزمة للعقد، طقد ا١تلزمة، كأف نظرية الظركؼ التطبيق لقوة الع

يف اٞتزء ا١تصاب،  كأيضا فإف اٞتوائح كالقوة القاىرة ٕتعالف العقد مستحيال بالكلية أك
كيًتتب على ذلك فسخو أك فسخ بعضو، بينما الظركؼ الطارئة ٕتعلو مرىقا، كتتدخل 

 لتوزيع ا٠تسارة على الطرفُت.
أف الذم يتحمل تبعة اٞتائحة ىو البائع إذا توافرت شركطها بداللة النصوص  :ثالثا

 كالقواعد الشرعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ُِْ 

 لتوصياتا
باحث يف ختاـ ىذا البحث، دعوة الباحثُت يف ٣تاؿ الدراسات من التوصيات اليت يراىا ال

 يلحقوىا ا١تقارنة بُت النصوص الفقهية كالقانونية أف ٯتعنوا النظر يف ا١تواضيع الفقهية كال
 من حيث ربطها هبا( حىت يتوسعوا يف دراسة القوانُت الوضعية ا١تختلفة.با١تواضيع القانونية )

ـ الشرعية كاالقتصادية أف يضعوا دراسات جادة كما أدعو ا١تتخصصُت يف العلو 
 تربط اٞتوائح بالفكر االقتصادم، كخاصة أف الفكر االقتصادم يعد اٞتانب التطبيقي ٢تا.

أيضا أدعو فقهاء الشريعة كالقانوف إىل إدخاؿ تشريعات تتعلق باٞتوائح يف القوانُت 
تمع حىت ال تبقى ٣ترد أعماؿ ا١تدنية كخاصة ما يتعلق باٟتلوؿ ا١تقًتحة اليت تتعلق باجمل

خَتية، كبسن تشريعات ٕترب الدكلة على ٖتمل مسؤكلياهتا ٕتاه الكوارث اليت تلحق األفراد 
 كاجملتمعات، كٓتاصة فيما يتعلق بالعقود كاالتفاقات الطويلة األجل. 

ف توصلنا إىل ٣تموعة من اٟتلوؿ ٯتكن أف تكوف عالجا لتبعات اٞتوائح؛ سواء قلنا إ
 كىذه اٟتلوؿ ٯتكن أف يتوسع فيها. ،تحمل ٢تا البائع أك ا١تشًتما١ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ُِٓ 

 المصادر والمراجع قائمة
، ٖتقيق: شعيب األرناؤكط كآخركف، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، المسندأٛتد بن حنبل، 

 ـ(.ُٗٗٗ،َُِْ، ِط
 ق.ُُْٖ، دمشق: دار القلم، د.ت، المدخل الفقهي العامأٛتد الزرقا، 
ردنية في الدراسات المجلة األ الظركؼ الطارئة أركاهنا كشركطها" نظرية"،أٛتد شليبك
 .ّ، اجمللد ِالعدد اإلسالمية،

المجلة بٍت أٛتد، خالد علي سليماف، "الفرؽ بُت القوة القاىرة كالظركؼ الطارئة"، 
 ـ.ََِٔ/ ُِْٕ، ِ، العدداألردنية في الدراسات اإلسالمية

، ٖتقيق: ٤تمد عوض مرعب، بَتكت: دار اللغةتهذيب األزىرم، ٤تمد بن أٛتد، 
 . ـََُِ، ُإحياء الًتاث العريب، ط

، ُ، القاىرة: مطبعة السعادة، طالمنتقى شرح الموطإالباجي، سليماف بن خلف، 
 ق.ُِّّ

القاىرة: مطبعة  حاشية البجيرمي على شرح المنهج،البجَتمي، سليماف بن ٤تمد، 
 ـ.َُٓٗ/ُّٗٔاٟتليب، د.ط، : 

: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر، ٖتقيق، صحيح البخاريم، ٤تمد بن إٝتاعيل، البخار 
 . قُِِْ، ُدار طوؽ النجاة، ط

، ٖتقيق: الدكتور التهذيب في اختصار المدونةالرباذعي، خلف بن أيب القاسم ٤تمد، 
٤تمد األمُت كلد ٤تمد سامل بن الشيخ، ديب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية كإحياء 

 .ـ ََِِ/ ُِّْ، ُط الًتاث،
، ٖتقيق: عبد الكرَل سامي المحيط البرىانيبرىاف الدين ٤تمود بن أٛتد البخارم، 

 ـ.ََِْ/ُِْْ، ُاٞتندم، بَتكت: دار الكتب العلمية، ط

، ٖتقيق: روضة المستبين في شرح كتاب التلقينابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراىيم، 
،  ـ.  ََُِ/ ُُّْ، ُط عبد اللطيف زكاغ، بَتكت: دار ابن حـز



 

ُِٔ 

: أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم، ٖتقيق، شرح صحيح البخاريابن بطاؿ، علي بن خلف، 
 ـ. ََِّ/ػُِّْ، ِالرياض: مكتبة الرشد، ط

، ٖتقيق: ٤تمد بشَت المطلع على أبواب الفقو٤تمد بن أيب الفتح، ، البعلي اٟتنبلي
 ـ. ُُٖٗ/ َُُْاألدليب، بَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، 

، ُ، بَتكت: عامل الكتب، طشرح منتهى اإلراداتمنصور بن يونس، لبهوٌب، ا
 ـ.ُّٗٗ/ ُُْْ

، ٖتقيق: ىالؿ مصيلحي، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، منصور بن يونس، 
  ق.َُِْبَتكت: دار الفكر، 

، حيدر آباد: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ النظامية، السنن الكبرىالبيهقي، أٛتد بن اٟتسُت، 
 ىػ.  ُّْْػ  ُط

، ٖتقيق: بشار عواد معركؼ بَتكت: دار سنن الترمذيالًتمذم، ٤تمد بن عيسى، 
 .ـ ُٖٗٗالغرب اإلسالمي، د.ط، 

 كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،ابن تيمية، أٛتد عبد اٟتليم اٟتراٍل، 
 .ابن تيميةٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم العاصمي النجدم، القاىرة: مكتبة 

، ٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن مجموع الفتاوى، أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية،
قاسم، ا١تدينة النبوية: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، د.ط، 

 ـ.ُٓٗٗػ/ُُْٔ
، ٚتع: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالمابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم، 

  ىػ. ُُْٖ، ُبن قاسم، ط ٤تمد بن عبد الرٛتن
، ٖتقيق: ٤تمد الجواىر الحسان في تفسير القرآنالثعاليب، عبد الرٛتن بن ٤تمد، 

، ُعلي معوض، عادؿ أٛتد عبد ا١توجود بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ط
 ق     ُُْٖ

، ٖتقيق: عبد نهاية المطلب في دراية المذىباٞتويٍت، عبد ا١تلك بن عبد اهلل، 
 ـ. ََِٕػ/ُِْٖ، ٤ُتمود الٌديب، جدة: دار ا١تنهاج، ط العظيم



 

ُِٕ 

، ٖتقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالٍل، أٛتد بن علي، 
 ق. ٤ُّٕٗتمد فؤاد عبد الباقي، بَتكت: دار ا١تعرفة، 

لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ابن حجر، أٛتد بن علي العسقالٍل، ا
 ـ.ُٖٗٗ/ُُْٗ، ُار الكتب العلمية، طبَتكت: د الكبير،

، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةابن حجر العسقالٍل، أٛتد بن علي، 
، ُٖتقيق: ٣تموعة من الباحثُت، الرياض: دار العاصمة للنشر كالتوزيع، ط

 ـ.ُٖٗٗ/ُُْٗ
، أبو ٤تمد علي بن أٛتد،   د.ت.  بَتكت: دار الفكر، د.ط، المحلى باآلثار،ابن حـز

، بَتكت: دار الفكر، الدر المختار شرح تنوير األبصاراٟتصفكي، ٤تمد بن علي، 
 ـ.ُِٗٗ/ ُُِْ، ِط

، ٖتقيق: علي عبد كفاية األخيار في حل غاية االختصاراٟتصٍت، أبو بكر بن ٤تمد، 
 ـُْٗٗ، ُاٟتميد بلطجي ك٤تمد كىيب سليماف، دمشق: دار ا٠تَت، ط

، ٖتقيق: عبد السالـ ٤تمد ر الكالم في مسائل اإللتزامتحرياٟتطاب، ٤تمد بن ٤تمد، 
 ـ. ُْٖٗ/  َُْْ، ُالشريف، بَتكت: دار الغرب اإلسالمي، ط
، مواىب الجليل في شرح مختصر خليلاٟتطاب، أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد، 

 .  ـُِٗٗ/ ُُِْ، ّبَتكت: دار الفكر، ط
ٖتقيق: صدقي ٤تمد ٚتيل،  ،البحر المحيط في التفسيرأبوحياف، ٤تمد بن يوسف، 

 ىػ. َُِْبَتكت: دار الفكر، د.ط، 
، بَتكت، دار الفكر، د.ط، شرح مختصر خليل للخرشيا٠ترشي، ٤تمد بن عبد اهلل، 

 د.ت.
، ٖتقيق: الهداية على مذىب اإلمام أحمدأبو ا٠تطاب الكلوذاٍل، ٤تفوظ بن أٛتد، 

، ُغراس، طعبد اللطيف ٫تيم، ماىر ياسُت الفحل، الكويت: مؤسسة 
 ـ. ََِْ/ُِْٓ



 

ُِٖ 

، ٖتقيق: سامي بن حاشية الخلوتي على منتهى اإلرادات٤تمد بن أٛتد، ا٠تلوٌب، 
٤تمد بن عبد اهلل الصقَت ك٤تمد بن عبد اهلل بن صاحل اللحيداف، دمشق: دار النوادر، 

 ـ.  َُُِ/ ُِّْ، ُط
رائي، دار ، ٖتقيق: مهدم ا١تخزكمي، إبراىيم السامكتاب العينا٠تليل بن أٛتد، 

 . كمكتبة ا٢تالؿ
، التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، خليل بن إسحاؽ بن موسى

ٖتقيق: أٛتد بن عبد الكرَل ٧تيب، القاىرة: مركز ٧تيبويو للمخطوطات كخدمة الًتاث، 
 ـ.ََِٖ/ُِْٗ، ُط

ٟتميد، : ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٖتقيق، سنن أبي داودأبو داكد، سليماف بن األشعث، 
 بَتكت: ا١تكتبة العصرية.

الدباغ، أٯتن مصطفى حسُت "منهج الفقهاء ا١تعاصرين يف تناكؿ نظرية الظركؼ 
 ـ.َُِْ، ٕ، فلسطُت، العدد مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانيةالطارئة"، 

  بَتكت: دار الفكر، د.ط، د.ت.الشرح الكبير، الدردير، أٛتد بن أٛتد العدكم، 
، بَتكت: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرد بن أٛتد بن عرفة، الدسوقي، ٤تم

 الفكر، د.ط، د.ت.
، ٖتقيق: ٞتنة علمية، النجم الوىاج في شرح المنهاجالدًَّمَتم، ٤تمد بن موسى، 

 ـ.ََِْ/ ُِْٓ، ُجدة: دار ا١تنهاج، ط
اب من لباب اللباب في بيان ما تضمنتو أبواب الكت ،٤تمد بن عبد اهللابن راشد، 

 ـ. ََِّ/ ُِْْ، ُ، طاألركان والشروط والموانع واألسباب
مناىج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة الرجراجي، علي بن سعيد، 

، طوحل مشكالتها ، ُ، ٖتقيق: أٛتد بن علٌي الٌدميىاطي، بَتكت: دار ابن حـز
 ـ.ََِٕ/ ُِْٖ



 

ُِٗ 

، ٖتقيق: الدكتور المقدمات الممهدات ابن رشد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد القرطيب،
 ـ  ُٖٖٗ/ َُْٖ، ٤ُتمد حجي، بَتكت: دار الغرب اإلسالمي، ط

، ٖتقيق: ٤تمد اٟتبيب التجكاٍل، مسائل ابن رشدابن رشد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد، 
 .  ـ ُّٗٗ/ُُْْ، ِبَتكت: دار اٞتيل، ط

الشرح والتوجيو والتعليل البيان والتحصيل و ابن رشد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد، 
، ٖتقيق: ٤تمد حجي كآخركف بَتكت: دار الغرب اإلسالمي، لمسائل المستخرجة

  ـ. ُٖٖٗ/َُْٖ، ِط
القاىرة: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد القرطيب، 

 ـََِْ/ ُِْٓدار اٟتديث د.ط، 
، ُ، بَتكت: ا١تكتبة العلمية، طفةشرح حدود ابن عر الرصاع، ٤تمد بن قاسم، 

 ىػ.َُّٓ
: ٣تدم ٤تمد سركر ٖتقيق كفاية النبيو في شرح التنبيو،ابن الرفعة، أٛتد بن ٤تمد، 

، بَتكت: دار الكتب العلمية، ط  ـ.  ََِٗ، ُباسلـو
، بَتكت: دار نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، ٤تمد بن أيب العباس أٛتد، 

 ـ.ُْٖٗ/َُْْالفكر، د.ط، 
، ٖتقيق: فتح الرحمن بشرح زبد بن رسالنالرملي، شهاب الدين أٛتد بن أٛتد، 

 ـ.   ََِٗ،  َُّْ، ُالشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، بَتكت: دار ا١تنهاج، ط
، ُالرياض: دار العبيكاف، ط ،شرح الزركشيالزركشي، مشس الدين ٤تمد بن عبد اهلل، 

 ـ.  ُّٗٗ، ىػُُّْ
: ٖتقيقشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني، د، زركؽ، أٛتد بن ٤تم

 ـ.  ََِٔىػ / ُِْٕ، ُأٛتد فريد ا١تزيدم، بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
، بَتكت: دار أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا بن ٤تمد األنصارم، 

 الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(.



 

َُّ 

، ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم يث واألثرالفائق في غريب الحدالز٥تشرم ٤تمود، 
 . ِك٤تمد أبو الفضل إبراىيم، بَتكت: دار ا١تعرفة، ط

بَتكت: دار الكتب  نظرية السياق دراسة أصولية،الزنكي، ٧تم الدين قادر كرَل، 
 ـ.ََِٔ، ُالعلمية، ط

َما في  النَّوادر والز يادات علىبن أيب زيد القَتكاٍل، أبو ٤تمد عبد اهلل بن أيب زيد، ا
ٖتقيق: عبد اهلل ا١ترابط الًتغي، ٤تمد عبد العزيز المَدوَّنة من غيرىا من األُمهاِت، 

 ـ. ُٗٗٗ، ُالدباغ، بَتكت: دار الغرب اإلسالمي، ط
، ِع مجلة جامعة الملك عبد العزيز،أبو سليماف عبد الوىاب، "النظريات الفقهية"، 

 ق.ُّٖٗ
القاىرة:  لمعامالت في الشريعة اإلسالمية،النظريات العامة لأبو سنة أٛتد فهمي، 

 ـ.ُٕٔٗدار التأليف، 
بَتكت: دار إحياء  الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرازؽ أٛتد، ، السنهورم

 الًتاث العريب، د.ط، د.ت. 

: عبد ٖتقيق، المحكم والمحيط األعظمابن سيده، أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل، 
 ـ. َََِ/ ُُِْ، ُالكتب العلمية، طاٟتميد ىنداكم، بَتكت: دار 

، ٖتقيق: ٛتيد بن ٤تمد ٟتمر، عقد الجواىر الثمينةابن شاس، عبد اهلل بن ٧تم، 
 ـ.ََِّ/ُِّْ، ُبَتكت: دار الغرب اإلسالمي، ط
، ٖتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى، 

 ـ.ُٕٗٗ/ُُْٕ، ُسلماف، دار ابن عفاف، ط
 ـ.  َُٗٗ/َُُْ، بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ط، األم٤تمد بن إدريس، ، الشافعي

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الشربيٍت، ٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب، 
 ـ.ُْٗٗ/ ُُْٓ، ُبَتكت: دار الكتب العلمية، ط



 

ُُّ 

رة: دار : عصاـ الدين الصبابطي، القاىٖتقيق، نيل األوطارالشوكاٍل، ٤تمد بن علي، 
 ـ.ُّٗٗ/ ُُّْ، ُاٟتديث، ط

، ٖتقيق: ٤تمد الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكانيالشوكاٍل، ٤تمد بن علي، 
 صبحي بن حسن حالؽ، صنعاء: مكتبة اٞتيل اٞتديد، د.ط، د.ت.

دمشق، بَتكت: دار ابن كثَت، دار الكلم  فتح القديرالشوكاٍل، ٤تمد بن علي، 
 ىػ. ُُْْ، ُالطيب، ط

شيخ، إدريس عبد اهلل ٤تمد، )أكجو التشابو بُت مبدأ كنظرية الظركؼ الطارئة على ال
، مجلة العدلـ(، ُْٖٗضوء الفقو اإلسالمي كقانوف ا١تعامالت ا١تدنية لسنة 

 ـ.َُِْ، ُْالسوداف، العدد 
، ٖتقيق: ٤تمد عبد السالـ بلغة السالك ألقرب المسالكالصاكم، أٛتد بن ٤تمد، 

 ـ.ُٓٗٗ/ ُُْٓدار الكتب العلمية، د.ط، شاىُت، بَتكت: 
، ٖتقيق: ٤تمد زىرم النجار شرح معاني اآلثارالطحاكم، أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد، 

 ـ.  ُْٗٗ/ ُُْْ، ُك٤تمد سيد جاد اٟتق، بَتكت: عامل الكتب، ط-
التمهيد لما في الموطأ من المعاني ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل، 

قيق: مصطفى بن أٛتد العلوم ك٤تمد عبد الكبَت البكرم، ا١تغرب: كزارة ، ٖتواألسانيد
 ىػ.  ُّٕٖعمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، 

، ٖتقيق: الكافي في فقو أىل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهللابن عبد الرب، 
، ٤ِتمد ٤تمد أحيد كلد ماديك، الرياض: مكتبة الرياض اٟتديثة، ط

 ـ. َُٖٗ/ََُْ
بَتكت: دار  الشرح الكبير على متن المقنعد الرٛتن بن ٤تمد ا١تقدسي اٞتماعيلي، عب

 الكتاب العريب، د.ط، د.ت. 
: حبيب الرٛتن األعظمي، ٖتقيق، المصنفعبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نافع الصنعاٍل، 

 ق.َُّْ، ِبَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، ط



 

ُِّ 

بَتكت: الكتب  ح فتح القدير،شر ابن عبد الواحد، ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي، 
 ـ.ُٓٗٗ/ُُْٓ، ُالعلمية، ط

٤تمد : ٖتقيقالمساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك، ابن العريب، أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل، 
بن اٟتسُت السُّليماٍل كعائشة بنت اٟتسُت السُّليماٍل، بَتكت: دىار الغىرب اإلسالمي، 

 ـ.  ََِٕ/ ُِْٖ، ُط
، ٖتقيق: حافظ عبد الرٛتن ٤تمد خَت المختصر الفقهي، ابن عرفة، ٤تمد بن ٤تمد

 ـ.   َُِْ/ ُّْٓ، ُديب: مؤسسة خلف أٛتد اٟتبتور لألعماؿ ا٠تَتية، ط
، )بَتكت: عون المعبود شرح سنن أبي داودالعظيم آبادم، ٤تمد أشرؼ بن أمَت، 

 ىػ(. ُُْٓ، ِدار الكتب العلمية، ط
، بَتكت: دار الفكر، د.ط، تصر خليلمنح الجليل شرح مخعليش، ٤تمد بن أٛتد، 

 ـ.ُٖٗٗ/ َُْٗ
، ُبَتكت: دار الكتب العلمية، طالبناية شرح الهداية،  العيٍت، ٤تمود بن أٛتد،

 ـ. َََِ/ َُِْ
، بَتكت: دار الكتاب اإلسالمي، مجمع الضماناتغاًل بن ٤تمد أبو ٤تمد البغدادم، 

 د.ط، د.ت.
، ٖتقيق: أٛتد ٤تمود إبراىيم ط في المذىبالوسيالغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد، 

 ق. ُُْٕ، ُك٤تمد ٤تمد تامر، القاىرة: دار السالـ، ط
: عبد السالـ ٤تمد ىاركف، ٖتقيق، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أٛتد بن فارس، 

 ـ.ُٕٗٗ/ ُّٗٗبَتكت: دار الفكر، 
 ـ.ُٔٗٗق/ُْٔ، ْ: طمطبوعات جامعة دمشقفتحي الدريٍت، النظريات الفقهية، 

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج ابن فرحوف، ٤تمد بن فرحوف اليعمرم، 
/ ُِّْخاصة،  ، ٖتقيق: ٚتاؿ مرعشلي، الرياض: دار عامل الكتب، طاألحكام
 ـ.ََِّ



 

ُّّ 

االتجاىات الحديثة  :فهد بن عطية الشاطرم، كرقة عمل مقدمة يف حلقة النقاش عن
قامة ّتامعة ا١تلك سعود بتاريخ ا١ت لديوان المظالم في قضاء التعويض

 ق.ُُّْ/ُِ/ُ
: مكتب ٖتقيق ٖتقيق، القاموس المحيطالفَتكزآبادم، ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب، 

 ـ.  ََِٓ، ُِْٔ، ٖالًتاث يف مؤسسة الرسالة، بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط
بَتكت: ا١تكتبة  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،الفيومي، أٛتد بن ٤تمد، 

 العلمية.  
اإلشراف على نكت مسائل القاضي عبد الوىاب، أبو ٤تمد عبد الوىاب بن علي، 

، طالخالف  ـ. ُٗٗٗ، َُِْ، ُ، ٖتقيق: اٟتبيب بن طاىر، بَتكت: دار ابن حـز
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، القاضي عياض بن موسى، 

، ط ٤تمد الوثيق، عبد النعيم ٛتييت،: ٖتقيق  َُُِ، ُِّْ، ُ)بَتكت: دار ابن حـز
 ـ(.

، ٖتقيق: ٭تي إٝتاعي، إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض بن موسى السبيت، 
 ـ.  ُٖٗٗ/ ُُْٗ، ُالقاىرة: دار الوفاء، ط

، ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن المغنيابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد، 
 ـ. ُٕٗٗىػ / ُُْٕ، ّد اٟتلو، الرياض: عامل الكتب، طالًتكي، ك عبد الفتاح ٤تم

، بَتكت: دار الكافي في فقو اإلمام أحمدابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد، 
 ـ. ُْٗٗ/ ُُْْ، ُالكتب العلمية، ط

كعلي ٚتعة  ،، ٖتقيق: ٤تمد أٛتد سراجالتجريد للقدوريالقدكرم، أٛتد بن ٤تمد، 
 ـ. ََِٔ/ ُِْٕ، ِالـ، ط٤تمد، القاىرة: دار الس

، ٖتقيق: كامل ٤تمد مختصر القدوري في الفقو الحنفيالقدكرم، أٛتد بن ٤تمد، 
 ـُٕٗٗ/  ُُْٖ .٤ُتمد عويضة، بَتكت: دار الكتب العلمية، ط

، ٖتقيق: سعيد أعراب، )بَتكت: دار الغرب الذخيرةالقرايف، أٛتد بن إدريس، 
 ـ(.ُْٗٗ، ُاإلسالمي، ط



 

ُّْ 

، ٖتقيق: ٤تي المفهم لما أشكل من تلخيص كتباب مسلمن عمر، القرطيب، أٛتد ب
 ـ.ُٔٗٗ/ ُُْٕ، ُالدين مستو كآخرين، بَتكت: دار ابن كثَت، ط

، ٖتقيق: ٤تمد رضواف عرقسوسي، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ٤تمد بن أٛتد، 
 ـ(َُِّ،ُّْْ، ُماىر حبوش )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط

، ٖتقيق: كامل ٤تمد الجامع ألحكام القرآن ألنصارم،٤تمد بن أٛتد ا القرطيب،
 ـ(َُِّ،ُّْْ، ُا٠تراط، ٤تمد معتز كرَل الدين، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط

، ٖتقيق: أبو إعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم اٞتوزية، ٤تمد بن أيب بكر، 
 .ق ُِّْ، ُعبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، الرياض: دار ابن اٞتوزم، ط

، بَتكت: دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، أبو بكر بن مسعود، 
 ـ.ُٖٔٗ،َُْٔ، ِالكتب العلمية، ط

أٛتد بن ٚتع كترتيب: ، فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
  .رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاءالرياض:  عبد الرزاؽ الدكيش،

: أٛتد عبد الكرَل ٧تيب، الدكحة: ٖتقيق، التبصرةي، علي بن ٤تمد الربعي، اللخم
 ـ. َُُِق/ ُِّْ، ُكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، ط

: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، بَتكت: دار إحياء ٖتقيق، موطأ اإلمام مالكمالك بن أنس، 
 ـ  ُٖٓٗ، َُْٔالًتاث العريب، 

، ُُْٓ، ُبَتكت: دار الكتب العلمية، ط ،المدونةبن أنس بن مالك، مالك 
 ـ.ُْٗٗ

 .، بَتكت: دار الفكر، د.ط، د.تالحاوي الكبيرا١تاكردم، علي بن ٤تمد، 

 .ّ، جِ، العدد، مجلة مجمع الفقو اإلسالمي٣تمع الفقو اإلسالمي
، ٖتقيق: مهدم حسن الكيالٍل الحجة على أىل المدينة٤تمد بن اٟتسن الشيباٍل، 

 ق.َُّْ، ّعامل الكتب، ط القادرم، بَتكت:



 

ُّٓ 

٤تمد خالد منصور )تغَت قيمة النقود كتأثر ذلك بنظرية الظركؼ الطارئة يف الفقو 
، ُ، اٞتامعة األردنية، اجمللد مجلة دراسات علوم الشريعة والقانوناإلسالمي ا١تقارف( 

 ـ.ُٖٗٗ، ُالعدد 
مجلة قانوف الوضعي( ٤تمد رشيد قباٍل، )نظرية الظركؼ الطارئة يف الفقو اإلسالمي كال

 ، بَتكت.ِ، العدد ِ، السنة المجمع الفقهي اإلسالمي
، دمشق: دار الفكر، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاىب األربعة٤تمد الزحيلي، 

 .ـ ََِٔ/ ُِْٕ، ُط
 ق.  َّْ، ُدمشق: دار ا١تكتيب، ط موسوعة قضايا إسالمية معاصرة،٤تمد الزحيلي، 

رداكم، علي بن 
ى
، ٖتقيق: عبد اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفسليماف، ا١ت

اهلل بن عبد احملسن الًتكي، عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، القاىرة: ىجر للطباعة كالنشر، 
 ـ .  ُٓٗٗ/ ُُْٓ، ُط

، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، بَتكت: دار إحياء صحيح مسلممسلم بن اٟتجاج، 
 الًتاث العريب. 
بَتكت: دار الكتب العلمية، المبدع في شرح المقنع، ىيم بن ٤تمد، ابن مفلح، إبرا

 ـ.ُٕٗٗ/ ُُْٖ، ُط
، ٖتقيق: اللباب في الجمع بين السنة والكتابا١تنبجي، علي بن أيب ٭تِت زكريا، 

 ـ. ُْٗٗ/ ُُْْ، ٤ِتمد فضل عبد العزيز ا١تراد، دمشق: دار القلم، ط
: صغَت ٖتقيق، راف على مذاىب العلماءاإلشابن ا١تنذر، أبو بكر ٤تمد بن إبراىيم، 

 . ـََِْ/ ُِْٓ، ُأٛتد األنصارم أبو ٛتاد، رأس ا٠تيمة: مكتبة مكة الثقافية، ط
 ،    ىػ. ُُْْ، ّ، بَتكت: دار صادر، طلسان العربابن منظور، ٤تمد بن مكـر

، بَتكت: دار الكتب العلمية، التاج واإلكليل لمختصر خليل٤تمد بن يوسف،  ا١تواؽ،
 ـُْٗٗ/ ُُْٔ، ُط

النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني ٧تيدة، علي، ك البيات، ٤تمد حاًب ، 
 ، قطر: جامعة قطر، د.ت. القطري مقارنا بأحكام الشريعة اإلسالمية



 

ُّٔ 

، بَتكت: الفواكو الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراكم، أٛتد بن غاًل، 
 ـ.ُٓٗٗ ،ىػُُْٓدار الفكر، د.ط، 

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،النوكم، ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ، 
 ق. ُِّٗ، ِبَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ط

، ٖتقيق: روضة الطالبين وعمدة المفتينالنوكم، أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ، 
 ـ. ُُٗٗ، ُُِْ، ّزىَت الشاكيش، بَتكت: ا١تكتب اإلسالمي، ط

   ، ٖتقيق: السيد يوسف أٛتد،اختالف األئمة العلماءىبَتة، ٭تِت بن ىبَتة، ابن 
 ـََِِ/ ُِّْ، ُبَتكت: دار الكتب العلمية، ط

/ ُُّْا١تنامة،  المعايير الشرعيةىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، 
 ـ.ََُِ

: حساـ ٖتقيق، ع الفوائدمجمع الزوائد ومنبا٢تيثمي، نور الدين علي بن أيب بكر، 
 ـ. ُْٗٗ/ ُُْْالدين القدسي، القاىرة: مكتبة القدسي، د.ط، 

، ُُْٕ، ُالكويت، طفتاوى قطاع اإلفتاء، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، 
 .ـُٔٗٗ

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أىل إفريقية الونشريسي، أٛتد بن ٭تِت، 
: ٣تموعة من احملققُت بإشراؼ ٤تمد حجي، الرباط: ، ٖتقيقواألندلس والمغرب

 األكقاؼ ا١تغربية.  
، ٖتقيق: ٣تموعة باحثُت يف الجامع لمسائل المدونةابن يونس، ٤تمد بن عبد اهلل، 

 ـ. َُِّ/ ُّْْ، ُرسائل دكتوراه، بَتكت: دار الفكر، ط
 مراجع شبكة االنترنت

 ـ.َُِٕ/َُ/ِٔتنفيذ العقود"، ثاٍل بن علي آؿ ثاٍل، "اٟتصار قوة قاىرة ٘تنع 
http://v.ht/I8pV 

http://v.ht/I8pV


 

ُّٕ 

اٟتصار يستدعي تطبيق الظركؼ الطارئة إلعادة التوازف االقتصادم"، راشد آؿ سعد، "
 ـ.َُِٕ/ٕ/ُٓ

http://cutt.us/6rGgK 
الربوية يف مصاحل ا١تسلمُت كال ترد إىل البنك"، الشبكة اإلسالمية، "تصرؼ الفوائد 

 ـ.َُُِ/ٕ/ِٖ
 http://v.ht/YH66 

 ق. ُُّْ/ُِ/ُالشاطرم، فهد بن عطية، "التعويض عن الكوارث الطبيعية"، 
http://v.ht/cEw8 
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